
 زاشما هد راد

 تلود هزاورد هارراهچ : یناشن
 ۸۳۵2۷۱ ۰ نفلت

 زا نتم و یگنر ریواصت پاچ

 یاهملیف زا یدادعت . دوب اهتدع هک دینادیم [7]
 دودح و دوب هتفرگ رارق فیقوت قاحم رد یناریا
 دک ا رینا ریا ناگدننک هیهت هیامرس لایر نوبایم دصکب
 هسطل هک دوب هدش ثعاب هللم نیمه و دوبهننام

 هکنآ اب دهآ دراو هدننک هیهت دنچب یدیرش رایسب
 دمآ لمعب اهملیف ناگد نزاس فرط زا یموادم یاهشالت
 هکتآ ات دشن رسبم دننک تفایرد شنامن هزاجا هک

 دونخ رادهنماد تامادقا اب ملبق ناگد ننک هیهت نمجنا

 بحاص نانادرگ راک و ناسانشملیف و امنیس هنیمز رد
 هرادا فرط زا هک یئاهملیف ینیب زاب و لیکشت مان
 .تسخادرپ دوب هدش فیقوت شنامن و تراظن لک

 یاهملیف « تئیه دارفا تسن نسح رطاخب هناتخبشوخ
 دبثأت اهامنیس یمومع نارکا رد شیاعن یارب روبزم
 تفایرد شیامن هناورپ اهزور نیمه هک دیدرگ
 . تشاد دنهاوخ "

 دیعا كي داجیا «مادقا نیا تبم هجیتن نیلوا
 ننچنداتفا راکب اب هکد وب نا زاسملیف نایم رد هزات

 تردابم هزات یاهملیف دیوت ء یهوبنآ هبامرس "
 لکشتمهکت ئبه نیا دوجو رگید یوسزا دش دها وخ

 . دوب امنیس هنیمز رد تیحالص اب دارفا زا
 زا شیپ ات هک دوش رادومن یخلت تیعقا و هک دش بس

 اهراب یبتک تروص هب هچ و یهافش تروصب هچ نیا
 . میدوب هتشون

 یروشک ره یعامتجا متسیس هک میراد لوبقام
 ؛ تسا یصاخ طباوض یاراد ملیف روسناس تهج زا
 بزابب یعامتجا یاه نامزاس یوسزاهک یدارفا اما
 تبحالص ياراد ام رظن زا « دزادربیم اهملیف ینیب

 یلامنیس و یرنه شزراو تیهام یهراب رد رظن راهظا
 تهج زا دنناوتیم اهنت صاخشا نیا . دنتسین ملیف كي
 رد هک یاهفیظو بوچراهچ رد « دوخ یرادا متسیس

 یدرف لاثم ناونعب « دنهدب رظظن « دنراد میلیق ,
 هدهاشم ار ملبف شرورپ و شزومآ ت

 و

 نابتسلاک بس

 (عدایجد تسب لاس) ۹٩۵۳ لساسم - (دب.دج هدود) ۱۸۶ هدامش

 3 لایر ۵
 ۱۰نامترابا - ؟ هرامش - تلوزور یادتلا

 ۳۳۱۳نفلت- ناربا رهم یزاسروارگ :زایگنر ربواصت و یگنر « ییک ملیف
 ۸۳۱46۰ - ۰ نفلت بم تافازگ نام اچ:

 ۳9۰9م

 ۱۹:۷۲ یتس قودنص

 یدرگناهج و تاعالطا ترا زومدنیامن ؛یناب رهثهدنیامن هک

 لک .تیهام دروم رد شرورپ و شزومآ هدنیامن و
 هک یلئاسم ریاس و لاذتبا ناونعب و هداد رظن ملیف
 یولج ؛ تسا ملیف كب فیقوت یارب ناشزیواتسد
 . دناهتف رگ ار ملیف شنامن

 رنه و گنهرف ترازو هک دراد یلاکشا هچ

 امنیسرما ردتیحالطبحاص دارفا زا نویسیمک ككي
 هبنج زا اهملبف نداد رظنب هورگ نیا و دهد لیکشت

 . دننک مادقا نآ یشبامن و یرنه

 بوزرآ و مینک ی م دات ار مادقا نیا لاحره رد

 قاحمبهکبث اهملیفدروم رد لقال سپ نيا زا « میدنع
 یئاغ و یناهن رظننویسیمک نیا ۰ دیایم ردفیقوت
 و دنک مولعم ار هدننک هیهت تشونرس و دهدب ار دوخ
 ناسسآ و نیمز نایم ار وا لاسدنچ و هام نیدنچ
 . درادن 1

  بد زا هن

 هلجم یاههلاثم رس و یساسا بلاطم رد هچنآ ۲7
 را رق لفاحم یوگتفگ و ثحب دروم و دوخیم هدروآ

 هک ناراداامنیس یارب ار مه وت نیا هتسویپ « دریگیم
 دن ریگیمرا رق لئاسم لباتم فرط یتالیکشت ره زا شید
 نا راد امنیس اب امنیس هراتس هک تسا هدروآ دوچ ول

 . دنکیم هزرابم دراد اهنآ اب و دراد ینمشد

 راشتنا لاس راهچ و تسیپ هوبنا تاحفص تداهش
 اهنیس هراتس « دوشیم هحفص رازه هد دودح هک هلجم
 امنسنابحاص قوشم و دبوم هتسوبب هک تسا هدیشوک
 التبم لئاسم قیقد ییایزرا و تالکشم یسرربابوهدوباه
 بسلج تعنص نیدب ار لوئسم تاماتم هجوت اهنآ هب
 ندرک وگز اب هنیمز رد هاگی و هاگ رگا اما . دیام

 ؛ دیایم نابمب اهامنیس زا نخس نا ربا یامنیس تالکشم
 . تسنام هنیک و توادع لیلد

 یامنیس تعنص اعقاو رگا هک میفقاو بوخ ام

 یالاو شزرا و تیمها یاراد روشک رد ناربا یلم

 گر زب یاسهامنیس زا یرایس « دشاب دوخ
 تباهن « یناربا یاهملیف شیامن رب هوالع : نارهت
 هقالعو تبلم قرع هلئسم هچ .دومن دنهاوخ ار یراکمه
 یداقتنا هاگیب و هاگ رگا اما . تسا حرطم نطوب

 شیامن و عیزوت طلغ متسیس فده « دوشیم حرطم
 رد مينادیم ییوخب ام الاو « تسا روثک رد ملیق

 ی

 تات راد

«۹ 

 هب نوبزیولت زا یملیف . هتفه یاهزورز | یکی رد 8
 نوبدل» شمان . دون شرگنزاب «دلنلآ» هک دمآرد شام

 ؛ تسد نیا زا یثاهملیف رگید لثع ملیف . «ارحص
 اس دادیم نخسداد اه«رنویژل » راتفر یسح و اهیرع

 نوبژل . تسا هدرک ملاظ روخآ هب ار هاک هک .. اهملیف نیزا

 لصا رد دو اهیوسنارف یهتخادرد و هتخاس هک

 اشروشک ,یلاهر یارب هک دعآ دوجوب یئاهمدآ یبوکر س
 لاهنلبف رد اما . دنتشاذگبع هبام دوخ ناج زا « ریا زجلا»

 دوشیم هداد هولج هنوراو هیضق ء هدس هتتخاس ساسا نیارب هک

 رجب  اهنآ یمامت رد هک میداتفا یئاکیرمآ یاهنرتسو دایب

 صف هب

 اهنت « اهتسوپخرس ب لاح نامز رد مهنآ « دروم ون یکی
 دیغم رسزا تسوبندنک

 اد یرکیبورد هن هک یقیسوب عضو نیا تسیتیاعح 8

 ک

 ناشرکف و رکذ هک دنتسه یناراوخنوخ

 نام ریخب

 ۱ 1 قد یا اهادص» نیا و دنیشنبهن اقداصهک یعجرع هن و

 تن ولد رد

 میاهتشاد

 هدایت سا اکیرمآ برغ نینزا یاهتسوپ 1

 ءا رب ار یراژآ نیرقن شب «اهزبس هالک» رد مه هک «نیو

 . دنکیع راتفر هناملاظ هچ یهاگ , امنبس یتسار ! دیرخ دوخ

<۰۲« 

 روا

 قرغ . اهنز « بیرغ و بیجع یتادوجوم . دنک یسررب ار
 نیئزت : شیر هب شیاهدرم و نغور و كنر و. راوطا رد
 موقلح رد هکتسشا هلئسم . تسین یا هلئسم رها ولخ نئا هک هلش

 شوخیادصراتكيیتح « ناگدنناوخ نیا

 ؟ اعقاو ؟ درب ام یقبسوم دادب تسبن یسک اعقاو

«۳ 

 هرهچ و میتفگ یقبسوع زا ۰ «باتفآ لیلد دمآ باتفآ » الا

 دشابن تاغیلت رگا هکنیا و . شاببرغ و بیجع یاه

 لمحت. ناشیادح نیینش عفا ولایف « ناشراوطا وروع و صقر
 . دهاوخبم یریذپا فصو

 یلاهیزابلد و تسد برض هب « هدنناوخ یاهنز ینعی
 نیلاب هب هک یشخرچ و دنراد دوخ مادنا نداد ناشن رد هک

 نوب زیولتیاپ ار هینیب یاهدرم مکتسد.دنهدیمدوخ یالابو
 هک «اسیرپ» لثه دشاب یا هدنناوخ رگا الاح . دننکیم خیم
 ؛ دراد هک مه یشوخ یادص هچ و دناوخیم یتنس یاهگنهآ

 .یناشن وما هنو مينيبیم وا زا یسکح هن « دشابن تاغیلبت لها و
 وجوسرب شاهراب رد هدبش هکر ه ار شیادص هک هلاب هچ اما

 یبدیادا مکسد و شان یادص زا تسیشباتسدباشنیا . هتشا
 ادصدبیاهیراوطا و ادا لیخرگا ۰ دنکیع تباشروضح هک
 هب ار,مدآ و دنیشنیم راقو اب هک تسه مه یئژ « دنتسه

ِ/# 
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 ین وب زب ولت همان رپ دنچ رد نیاسلما تسا را رق ۳ 3 رب رگیزاب : نوت ۱ 4 تشک زابنآ ریاد شش اب لما و يباععز دوم نو ور سکع

 . دی وج تک رشراشفا بیرق زی ورب قافتاب ,هزات ءاظ یر لفاتم رد تن رخ

 | نزملیف رد نا ربایامنیسنا رگب زاب نیرتب وبحمناشکیک
 دمجم بت هردان - ایداث -لالاج - ما رهش- هدببس دیقم نمهب

 تاس هدب رف و یکناب

 یاهامسس هءورگرد هام دادرخ مهن زاب هشراهچ حیس زا ۱

 ریگنر - نوفست - انیاس - نآ ريا- كيفيساپ - لاسرویفوا
 تسل وجم ! ریاهب وا شب یدج رفس هک هبکر ترونک فورعم هدناوخیناس لما 8

 رساح لاح رد نیاسلما , .تسا هدمآ نا ریاهب رگید راب « تساهدرک اپو تسد شبا وی دایز

 هدتج یا رجا : نا ریاهب وا ریخا رفس همان رب رد ودراد ناریامیرم یپ یدایز تینوبحم/

 .دنک ی راد یلانسیس ملیف كایرد ؛ نا رثا ۳
 دودمآ راهب راثفا بیرق زیورب توعدب هنشذگ لاس رخاوا رابیتسخن نیا لما سا ٍ ۲ ۷ چت )

 لا تسوحساب تسناوت و تسج تک رشراثفاببرف قافناب زین ینو ی ولت هیا رب دج يبم رک جک کم

 هزانیوخ دمچ رد زسن نا ریاهب شددجم رفس ردیاس لماهکد وشیم هتفگ و دباب تسد یهجون
 دش دهاوخ رهاط راثفاسب رف یادتاب

 اد ینا ربا ناگدنناوخ همه تیبوبحم هتسناوت؛ كلرسش هدناوخ نیا هک الت لاخ ره توکس رد هداز یعاوس

 فارگی اهدرمسد اودویم پاچ تاعوطم رد شاهسکع تسار و پچ ودهد رارق عاعشلاتحت
 .دکیع تک رش اهن رسک رد ِب ِ خ یعایش نسح
 وهدرکد را و نا ریاهب ار نیاسلما یک رث یاهبلسف؛ «قاتر ) یکرت یاهملیف ن داگدننک دراو زا زوم هس یتقوم توکس ۱ ی کیس یمن شوک ی نر دوز هک یکت و تساهدرک ی زاب زین یکر ث ملیف دنچ رد هنلذگ رد نیاسلما هک دنامن و هاوسخیماب و درادن ندرک وریاربیا.هرا یدنچ درک یما جا اب یناهمنا ر متخ هدشینا رباملیف كي رد یزاب هب رضاح « یناموت رازه۲۰۰ دزمتسد اب نییاسلما دنیوگیم كابهآرگید هدازیعاش هک تسین مولعم یمن اب مست ی رپ

 سس دیآ رد شام یرگید زا سپ یکی اهبلیف ننا هک تساهزور ی و دوک ۳ رک ۳۳
 ۶ تلیما دک نیهآ و د 1 هوم 2 اتگ ده 4 كم اب هم

 ۰ٌث مدناوخ ناتدوخ هلحم .رد 07 نسوس ؛ دینادب مهامش تسیئدب 2
 هب «ناربا یاملیس» هتفگ هنکن رک !دنکیم حاودزا نهآ [ ناگرزاب كي اب ۱

 هد رای حایحا ناوج یاههرهچ دروس خالس دراک هب » اسب بس راک رد یلناف دیدوب هتشو 07

 یاهعءرهچ هب نا ربا یامثس ....خآ . ملدوت نهآ ریت هب : دیناوخ شورفبوزاسب, نامتخاس و نیمز دیرخ
 رگ راک اب داد حایتحا ناوج یزاسگنهآ# امنس رد هک ار یراک ۳ اناد گ راک اب , دراد جا / 4 ؟ منش
 ۱٩ نا ریا یاس ی یزاس نامتخاس یوت ۳

 ۲ دیر یاب ۰۰۳ روس و ؟شوف» 9 «شیف» محترم ؛ شون و شین ی 10
 اب نارتخد : هک مدناوخ ۲7 رش ردتس مس دز دا منئاوخ ناتتوخ :هطم یوت 3 َ : 4 ردتنیا , ام _

 دراو 1 ۱ ِ زایکی یا هتنه وجلد نازرق ارچ هک /
 و یقیسوم «یایند» هب هدناوخ

 ! بحع ۱ . دنوشیم ؟ ناهگ اند دوریم هیداوج رد یرتخد ندپدب
 هج  یت ۰ 2 والا ؟۱رچ مسرپب متساوخیم زن
 :! یتیسوم «هلب وط» وگن . ملک ضرع رتشیل طوتس ۱۱ تاب تاجن ؟ تسا عونسع ۳۷ لگ منا هتیم مه كسولم نودب ۳ بام فر ب و ور تر رتنک ناگناس ۱۸ یا رد شاوح نم هتفگ راتات : هک : دینادب 0

 انس هراتس ب ۱۸۱ هراش - 4 هحفص 07



 تسا ناربا زورما نز کر زب هسامح « نز

 نز
 یاهامسیس هورگ رد هام دادرح مهدزاب هبشراهچ حج زا "

 12 انیاس نا ربا - كيقبساب - لاسرووا

 تاعباش
 رگ ردءبطلاب و قوعم :راباک زا یکی تسا عباش 07

 تست ی بت _ ید یاه یک رد نارهت فورعم یاهراد

 : راسن علع لاش یاهو زاک زا

 حیف كک ره اب ۰ دنجح یتحا راد را ثادا و هتخاب یدادر

 یاهملیف تخ را هکنیا بلاج . دنک راکچ دنادیمت اراتسآ و -نوراک - سلوپسرب - وکانوم - ابرد - نامک
 تست مایف د ث .موطم یاهملش دلت راک رد اریخا یو |

 نایم ٩۱ شیامن هناما و هبه هدونیراذگ هیابرس زی ینا رتا «شیزجت» 3

 و م گ رم مت هكلیا و ته ۳ نو

 ۵9 مب 99 :تشورس یزاجج هیهت زا یخی تسا یا 2 وی هک یمرج مالعا مراد رد نامرآ ۳م
 بو یم یکشا بما و ۳9۳

 شن ار یاهدنیامت ؛ دّقن هجو : دوبل نام ده وخ م ولعم ر

 دوخ هل رد تسا عباش 0 هک دتس رفیم هک رت رد نیاس لما ۰ هه

 ۲ خم 1 اف تای  ۱ ۱

 هبه زا شب یزاحح زیورپ یشک هر ِ سم سم رف ۰ به یی هیصه 4 ۱ وه |

 یا رنایاهبلبف هراتس4لسح مان صدر سس سم ار هم هم

 دوخللع زایکی و دوشیم هدرب تسا "هفب مت ین هب روب رم

 ۷ یریگرد یزاجح زیورپ یتک لم نما د هک دینادی تسیئدپ ۹ زا

 ! ,عباش . .تسا هدو هلبج چ ۰ هام ۹ نا نیس رد رایس | رد اه ةالتخ 1

 نوبلصهددودح شرف رجات كاب هک رازه 6۵ يعسب یعصب ۰ دره رهن

 هنون راکبلط یزاجح زا ناموت وثا ریایاهرادل وپ اما تسین ناموت ۷ دوش سم

 ۸۳ 3 >ده هلیمج نآ هو هک . . یعمارب هد او وا دما رد جلیا اخب هک تسا حیحص ابآ
 راتف رد تخس ار یو ریخا مایا دناهدناسر رمل رازه ۰ س ِ سو :آ

 یس هک یدرفب « لابر را زه ۰

 تعدخ تکلمم نیایامشسهب لاس
 ۱ ریز دابرف ملف

 شوبراداب یداد رارق ملبق نامه

 دندو هداد را رف

 دباور یا رحام تس

 ِ ۱ ۳ هم هنامیمص تب هی وا هک هننابر ءاصعمات تسمه «تسسا هدرسک

 سناگ راتس زا یکی اب هداوناخ .دنک یزاب يملیف رد شوگ و گ ؟ دوش هدز «یراد ربهالک »

 فالتخا هک ن زوم و ملیفا ردودنبا دزمتسد مقر ابوگ ۱

 بکشرصح و رزوبزم هراتس نای تسا لابر تولیم ۵ زرم رد ومرد ميتشاد یربح هتشذگ هتنه

 اه تنم تسا امتمس گی زاب )کاپ یضکووخ تا میاف عن و ینامریه رادان تیام اف

 و دورب شیپ یئادج دحرس ات و هیهت و راد «راباک یزاجح زیورپ یریخوآ رویزم انا 1221 یا

 دراد مک مک لئام نی هکنیا لثم ۶ هلش ببس ؛ فورصم «دننک دوشیم مرج مالعا نم هیلخ ربمفر نیا رطاخب ۰۱ نا رهن رسخ دیارج زا یکی رد هکار

 وشیم هدسک مه نوب زن هلتب هتشاد هک یاهیهت تسد رد ملیق ود اصفاو هک دنکیع دادملق راد سهالک ؟رم و میتخاس سکمعندوب

 , سان یهز هرا ای داد تسد یرادید هتنه نیا

 مدرک لاونس یو را هلئس نیا نوماریپ و

 رایساسیس رد اهفالتخا نیازا»

 لاسره : تسیناتود یکیراک و دوشم هدید

 عوسن نبا زا قالتخا دصکب زا شیب دباغ

 لسصح یننادخدک قیر هک هتشاد دوجو

 رظنرادیدپ یاقآ یاعدا دروم رداما هدش

 رسز ناوع جی نم هک میوگب یتیاب
 تاشیا اب ار ناراب ملیق شیامن دادرارق
 ینک رش شخب ربدم هکل : ماهدرگن عاضعا

 دادرا رقمئوكيرشنآ رد نم لمق لاسدنچ هک
 لاس ناشیا رگید یومزا : هدومن ءانما ار

 هک مالراهچ نامزاسب هعحا رم نمض هننذگ

 دناهدوبم را یرگید ملیف شخپ رادهدهع
 هادرارف قلم و حشف اهانخ ار دوخ دادرا رف

 تخاس 4 ين اب یئاکیرما روهشمن و روصت هک تسا اور نیا مرگرس تخس «رافس .م» اه سن ۱ نا رتاب دناهدرک مک نه ملیفباسح زا زین ار
 1 بیت اب دارییمس تسا هد .:اهمن ] تایص : یفلعتم تنک اخه مانب دوخ یلیخ نی زخآ نتخامیداع ۱ -

 1 ۳ و ی ر أ ههفرگییدتیسدادرارق یقالعا رظن زا
 هی وا وا نم بیتی 2 وجوه ب ,دناهدخ یعدم مهزاب لاکی زادعب ارچ الاح

 ونهف سم 1 ِ ناتساد. تسا هیرا تساهتسیلد تخس هخ هتخاس اب رخآهب 2

 راه :شیلپ + یوده نیرفآ ی یگ دن زروجم رب ملیف نب ۹ ِ ایآ , مسرپ مهاوخبمار هلئم كپاما . دئامب
 یج دلا رتفدیس ؛ مطاک + تباح هب ودریگیم سکع هک دل زیم رود یمدآ دیوگیم بر رازه ۵ءرطاخب هک تل عقاو

 ی در و ی هم دن اب یدلمس جربا مانعی یوب دن اف نم . دش یاهمدآ طبا هک یتییاذج» - دم 
 یساعیلع نآ هدنک هیهن هک ار ملیف نیا  بوخ ملیف زا ۰ یناربا ملیف بوخ رگانامت اتتشاد نآ ربا رم هدزاد دوجو ملیف نیرخ

 ,دوخ هدز «يرادربهالک » تمهآ تساهدرک

 لایررازه تسیود نادرا رق تراسخ رثکادح

 تبا رظنرادیدپ یاقآ یاتدا رگاهک تسا

 تاعوطم رد الاح ۰ مزادرپ نم دیاب دوش

 ۵ . منکب راک نآ ناتساد یور ۰ اههام

 ندرت لکشع نیا میوگب ملاونیم تفیفح
 رکذ هنبلا . ماهتخاس نم نونک اتهک تسا ی علیف

 ؛ دشابن نینچ رگا اریز . .دکبم لاقتسا

 .۷.دنا وخ دیاب ار بوخ یزاسلیف هحتاف

 ثكب ساسارب هک یرتکاخ ملیف رب

 ب۵ هحفص ۲0

 «هوجا ی زاهنیلیف یذدولا دینمح , دشاپيم

 نم يقجسوم تایب .كباب رضاح لارح رود و
 هزایمارزآ

 ,امنیس هرانسج ۱۸۲ هزامش



۳ 

 نامزاس » لوصحم « دبآیبهچرازاب هب تولرات» ملیف [7

 یرو - یحباثم دیشمج نآ ردهک « وکیت ملف یلامنس

 یناضمرهلاتزع- دازرهم ناروت - ننیمار زورهش - یلارسک
 هثیپ رثه ود و طاش  یریصیدونجم -- یناهیلس نیورپ برق
 یط ؛ دنراد تک رش زننرپ یرالو لناک یسک یاهماب یجراخ

 رازه 6۰۰ دودح ... ژور نلومس ایسآ هورگ رد شیادن هتفه كي

 ۰ تسا هنرک شورف ناموت

 نیتسخن : تسا هدش هبهت یفسوب زیورپ طسوت هک ملیف نیا

 یورظبشایرادربملیف ریدمو دشابیس « دنوللج سلع» هتخاس

 هتخاب دیشرف سیر یلع ارنآن تم یقیسومو تب دون نایلاپ
 ۰ تسا

 هعیاش رادوریگ زد یمیلس یطوط
 من رک دیس اب شایقشع

 هک ونیا زا یناهکع

 تاعوبطع ر دن وشیح «

 میاشهتشذگ هتفه هکت ۳۹

 ۳ ؟یید میرکددیسو یوط هک ههش

 ۱ دناهدرک

 یسابت یط یلئوط ناو

 سرخ مح ۱ و قشع .ممیاش :تفرگ امنیس

 هف اس پیذگت میرک ذی

 رد مهآ و رابابود زا شیب نما

 الصا و ماددیدن ار میرکد یس : اههراپاک

 حاودرا و قنع دح رد اقآ نیا و نم هطبار

 هیالخ . رسنحم یلاشآ ثاپ هب هکلپ , تسد

 رانکرد وا و نمزا هک یلاهکع و دوشیم
 دروخربود یکیاهب طوبرم ؛ تساددشهنف رگم ه

 دوو نه ننآ رفاتب , تساههراباک رذاع

 همیرکد یاب !ر ماهناقشاع هطبار هنوگرح

 هلطبا ريهاقآ نیا هک مراودیماو موشیم رکس

 ناگدنناوخ یا ربیلسو وب ربکا مان 8
 یلسورب ربکا . تسانشآ مان ثاب هامتی- هرانس

 هدر« هنمح زا ملفودیکب رد لاحب ات

 هد ینادب تسیلدب نونکا و تساهدوعل یزاب

 .ددرگ یلاجلررگ افیا میگی وب »هه موسوم

 ! دراد یگنهایه

 یلسورب هب شاهقالع رطاخبهک یلسورب ربکا
 نیسح ودنک یزاب ینویزتولت لابرس شب رد هلش | یوپ » ملیف رد تساهتفاب ترهش ما نیا

 اهتدمزا سپ رگبد راب «هداوناخ كب زا همه» ردیزاباب دون ورسح لب رگافیا «نیریخو حله الساگک دیامنیم هافیا اری «مدنگ

 نلسورباب 42)ع رب ینبم وا دوخ تایموصحاب

 .. یئاضبد یا رب تقادص هب یخساپ
 یراسلیک یناصب مارهب , هنعهننا []

 نشگنس لاجم ره رد : امتیس هراتن هک
 فج : تسا هدز هنس هب هناتشاع ار

 یاهدرا و یهمان یدراب رد هبالگ هب یخ

 و امنیس نادنع رته یهبه

 .منکیم
 , هتفه نیمه رتات تاحفص رد هک و گ
 هراشا نیا : اعا هدمآ یتراشا

 مون هلجع ناک دنناوخ زبن

 1 رخ
 رفدب یئاضبب یهنالگ هک هدش هتشون نآ رتاش تاحفص رد شیپ هتفه ود هک
 (رایف حج رگید یهتفه . دسرب هلجم .هداتس رفهلجم رتفد هب : دوب هدمآ پاجن

 ما وخ وگناوج هدنیآ یهنفه رد هک
 . یناتیب هب ار خساپ نیا ندناوخ : دون

 جا وخ زاب هنافداص و لماک

 ةا و شزراوم وهفم « ناریا یامنس رد راب نیلوا یارب

 . تسا هدیدرگ رادومن نز ملبف رد« نز» و «میلعم»

 نر
 : یاه امنبس هورگ دد دادرخ مهدزاب همنشداپچ حبص زا

 - نوفسب _ انباس - نا ريا - كفساپ - لاسرویتوا ۱

 -نوراک -سلوپسرپ - وک انوم - ایرد-نامک نیگتر
 «ش رجن» اراتسآ

 نا رگب زاب عمحن مه یینافرع و هدیپس
 دیتس هی «هداوناخ تاب زا همه »

 د .«مداولاخ كي زا همه» لایر-
 , دوشیم شخپ نوبربولت

 هلج أ «دهاجبس وجلد» هزانم ایفرد یو تسا راره

 تسا یناریا لایرساهنت رضاح لاح زا هک
 ۰ دناهتشادی زاب یددعتم نارگبزاب لابرس

 و یلاصر نیهش - هدا زیلاورهچوم
 هدانهنمنک «مذا وناخ كي زا هبه» لابرس رد

 رعاح رابنیتسخل یارب ناریایامنیس فورعم

 لابرس رد نامزکن هک مه ینافرع

 نیا ردلاحب ا

 -یلامزآ؛دازرهن - یچرگ س هردا
 یزاد هب رگید رگیزاب ود یاپ نونکا

 هراس ,مدیهم ۰ یلافرع نیسح و هدیپس . تس 1 .

 .دزاد و یع ینویریولت لایرس كپ رد یزابه
۱ 0 

 یاهتسق رد یزاب یارب و دنکیم يلادرگراک هنمروپ روصم مساوی ۳ جت
 ایم ترتیب و اددن ین يهيرسگيد دم درگز: لس تار

 !دوریم رامش یلوبزبولتیاهلایرسیرتهیپرنهرسیزا یکی «هناوناغ #۶



 مناغ نیمیس یا رب مار دامع

 دژاسم تکنهآ

 # اگنه

 گید راب «دوب. درک توکس « رخاوا نیا

 ۱ راک ؛ ریگیپ تیلاعفكي

 شراکهزات هرود یارب ماردامع . دریگیمرس

 اهنا یارجاهب اسخش

 یراکمه « نیا رب هوالع و تخادرپ دهاوخ

 و هدنناوخ مارناص

 | ار شایرنه

 هک هثخاس كنحآ دنچ

 ول دهاوخ زاغآ مناغ نیمیساپ ار یاهزاع

 امنیسنوا رب میج» هب ,روشک یبتشک نامرهق
 فو رعم

 هک رو یتشک نامرهق یساقاب 8
 تسا هلش فو رعنا ربا نوا ربمیچمانب .یلوعپ
 یاهشقن رگ هلارا هزان الماک پیت كي نتئاداب
 . تل یناریایاهملیق رد یددعتع

 هنیمزرد ار دوخ تیلاعف هکتآ اب یو
 هاگاذیعم ؛ تساهدادن صاصتخا اهنیس راک

 یر گنزاب راکت یملیف ردت ناب

 نیتسشن نیمیس یارسب مارداع هک یگنهآ
 هک درادمان «هطقن نیرخآ» «تساهتخاس مناغ

0 
 رونرتچ طسوت نآرمش

 9 عب دیددیاب لاح رهب
 ما نیمیس اب زاگنهآ نارنپ ماردابع ۱ ۳

 دمآدهاوخ رد بآ زا هچ «دنناوخ ناونعب

 «نا ربا ی

 !هدش

 ارشاهبلیف رتکا هکنآ

 .دنکیم ینادرگراک ناورش ریمآ
 راب هتنذگ لاس رخاوا زا یمساقالم

 عورشار یاهزات راک امیس هنیمز رد رگید

 ینادرگ راکب ترداق و رورغ ملیف ردو هدرک

 پلاج و زادرپیم

 ملیفنبا رد . تسا هدرکت کر ش
 .دنتسه یزابمه و۱ اب هنگنز یلگ

 ناورش ریما

 : یاهامیس هورگ رد هام دادرخ مهدزاب هبنشراهچ حیص زا

 اپ - لاسرویلوا
 اراتسآ و -نوراک -سیلوپسرپ - وک اوم بایرد - نامک

1۵4 

 ربهورملقزد

 یاپهامتسا و نویش» رهش رتاثت []
 گنات» یهتشون « رهخ كرزپراوید

 یمیفر یلع» ینادرگراک هپ
 وت كنشوه«ینیسحروپ زیورپ

 دعپ ۸  یرهوجاینات و ثرومهت
 (رهظ زادعپ جنپ اعهسج)

 رهش نارگ و داج» - یولوم رالات []
 ینادرسگراک هب رلیمروترآ يهتخون «ملیس
 دا زن نا رباشوبراد یرگنزاب و۷ رثوک دمحم»
 یاهدعو ولدوصتم نسوس . اینحرف هبادوس
 ۸ ٩ هرامش : رذآ ۳۱ نابایخ - رگید

 ( رهط زادعب حنب اههععج) ره زادعب

 هیامنود - نارهت ثچوک رناتت 0
 » و «ماگتولخ»

 ۱ ۶ ام

 دن ادب یک
4 1 

 مر ۸. .ب ونس ت له

 س نویز یولت ویدار شیادندحاو [7]

 هتش ون ان قاطا نوربن قاطا نورد هماشیامن

 اضریلع یرگیزاب و فیسساقینادرگ راک و

 دیمجو فیس مساق « ییاده اضریلع ؛ للجم
 سیلعود یوک ؛ یولهپ نابایخس یکلملادیع

 رهظ زا دعب ۸

7 
 شیاست - ناريا یلم هناخیلیق []

 اچ یهتخاس «كرویوین رد ناطاس » ملیف

 ال ات رد هادرخ ۱۰ و ٩ یاهژور - نیلپاچ

 ناتسراهب نادیم ؛ رنهو انهرف ترازو

 رهظزادمب ۸ و ٩

 فنارف و ناربا یگنهرفسجنا [7]
 ملیف شیابت
 [یوو 0ژذوموا ۲۵8۶ 1, ۵

 روپهاشنابایخ - ینولبودللاژیتادرگر اکهب
 تعاس : دادرخ 4 و ۷ - ۷ هرامش, اض ریلع

 . رهلغ زا .دعب ۸

 یعیسوم

 یناربا یقیسوم  سودرف غاب []
 هب هتسباو ,یتیسوم هعانا و ادفح زکر مزا

 6 - یولهپ نابایخ - نویزیولت ویدار
 . ریل زادعب ۸ : دادرخ

 كينوفنسرتک را بو کدوررا#ت [27
 زا یرانآ , ةوكشم داهرف یربهرهپ نارهت

 -۷ هحفص 07

 4 نینچم
 انها نیازا ی و وهتب 2 رم  ۳ 4

 ورفانیون یهلیسوهی .ونایب لاتهسر كي یط
 خ وشیم ارجا كچ وک رالات

 نیس هب ۸

 تسخ اس ک 1. 

 هم رمال یدایچ یا 3 ۳

 م,شیسر وشیمآ رحا 

 بسا رف گ ۰ 2م زینو

 تساءهاج فس گ راک و 1 ۲ رو رم

 رک هورز) _ِث هنس رو

 ِ هنزیرپ ذطسو و۱ لاتیس ۱ ۳ ۱

 ها ورت و و و ؛ ندیاه

 _ِت رنیچ وی ویدرو ,اوکالد ۱

 8 ن وشیم !رح ۱

ِ 

 س 3 _
۱ ۱ 

 ۰ ی ۳ ی اهچ

 یرالآ - دیشسج تخت هناخراگن ۳]

 نابایخس دادرخ ۵ ان نیاژ رصاعم ناشاعن زا

 یولهب راس نابایخ شب : دیسج تخت

 ۱۳ اه سم رهو كانهرف ۳ هرامش نامتخاس

 هلن زادعن ۸ ان ؛ و حص

 عراکن 07
  

 هاگشبادن س یزایل یرلاگ 07

 سایشنابایخ بس داد رخ ۷ اب انگن زد جم

 هلن زا دعب ۸ ات ۵ ثا رف رهش امنیس لباقم

 ۱ )نا ربا احراگن (27

 یاهحرط ننرخآ س رهث هناخراگن []
 : رهبگر زب نابایخ بم نوحسكاشوه سدنهم

 زا دصن ۸م ات 6 : دادرخ ه س ۸۱ هرامش

 ؛اهیشاقن هاگشیامن بم شقل رالات []
۴ ِِ 

 یاههاگشیامن یرس 4 یمب تمج

 - یدک نادیم -ناروهآ ناصارط لس ۴ ف ۱ «احا د

 اسرع بش , اههبنشجنپ رهظ زادمپ 0

 تیکت هلجم یراکمه
 یفلطعم یاهیحا رط - دییع رالا []

 + ننزژرفدمسحم ۰ روپیرها رفصا : یلاضر

 نابوجشتادزدا زن یرداق رفولب و مارک ناجرم

 «رذآ ۲۱ نابایخ - (ایزی اهرله هدکنناد

 ء رهلغزادعن ۸ ات 5-4 راهش

 نا ویلوس هناخراکن 03

 «یفوم «هنوم ۰ ٍل راون ریاهراکعادزا
 هفوپ ؛ كوگناو ؛ ندور ۰ نازم ؛ لگو رپ
 رسنح یهویش هب یناکبرمآ رساعمن اشافلو

 یابایخ- راهبرد ؟ یهلوس رد فا رگ یلپر
 هرامش « نارهت هاگشناد لباقم «یزاررغف
 + رهظزا اعم ۸ 1 ۵ .-- ۳

 ولبأت ۱۷۲۰

 ۱ اش.

 ی
 ۱ ابنیس هراتس س ۱۸۲ هرامش



 امنیس هزاتس یا رب دوویلاه زا یصاصتخا

 نمفوه نیتساد : اب دووبلاهرد امنیس هراتس راگنربخ نابابلکبام یوگتفگ ۱

 منک یک دن زاهنآ اب9مدرمنایمردمزادتس2د
 متفر ه هکشا ی مروبددش تام ء مدرکیم هاگن ار وا تنل لابد .تجاس اب یراگنربخ رکا و تا هثیمح هک دوویلاع . دنانک لوادتم و ۱ شنابزاب ۲ دنزیم فرح اب نم هک دوب هدنیرف و نیریش نانچ ناراکن سخلبحت لپاق ریغ یاهیراوش تسار هار هب ار وا نارتیم رتنک هک تسا یب نشیاهتسد وا هک دمآیم ظنب شیاهتسداب شیاهبزاب و وا تاکرح نآ زا یکی یتاعوبطم یاه .هبحاسس هوریلاع نارگنایمع هلمج زا وا هک مدوب دهدیم ماحنا درک یمیطقت همین و تشانگ ش !هنیس ماجتا یارپ اهنآ ندرک رضاح و دنهدیم هدينش البق نوچ - مدرکیم رکذ "هک متفا ۰ دما و اهکیم اب یشیاهتسد ورردبرم روطب ار شیاهتسد فعیو هبحاصم هلت هب مد رتمک اهنآ قورعم لوقپ نا زا ون یمیمسار سفره نیتسا 0

, , 

 متساوخ وا زا یتقو راک عورشیا رب . تسا یگرزب دنمرم اطعقاو وا تونو راظتتا "رد یتدم.دیاپ دشاب راک نیا قوم رتنک و هتشاد یاهپریک رد وا ۳ نم من خب
 و یا رب ر 1 ئ ن ِ موو نت رد ار

 ۰ 1 ۱ انچ هکنپا یارب ؛ دنکینن داحیا یلکشم ار مدوخ ,ا نایرج نیا !عالطا اب هدرکداقتنا نآ زا و هتخات اکیرما یزاسملیف مهو .ميقاب دز: یحاو 1 اک ةوجیه وا اب ندرکراک ۰ دنیوگیم دنهدب وا هب مستسیس هب تاقوا رتشیب رد نمفوح هک ۳ .ناءدرسک راک وا اب هک یناژاسلیت یدودسهرایبو هازآ تقو اهنا ات دنیشنپ اسوخ طارث میل ار وا مش
 تم ن ۱ رهن خ

 2 مو شقن تحار یتساد » ندید یارب ات مدوب هدرک امآ
 روم رد هک دیآیم زارتدوز یلیخ ع وضوم : مراظتنا فالخ رب اما درک رضاح هحاصم كي ماجنا یارب نآ وتیم *میپ ترتنب یلیخ و تسا زیگناتریح - منک روع لحارم نیا ماعت لا « نفره هنوگچ ار یمتآ نیتچ میرکیم رکف

 رک مر
 ارم و دونک !, ۵ ي س هلعب یاهنحس وا

 ِ م م ۰ ۹ <
 ۳ 3 ك 4 ِ

 ۷ و متفرگ شوغآ رد ار وا میوب هدش واهک دمآ مروصت هب هظحل كپ رت یرواپا اپ نم و دمآ تسدپ نمفوه رادپد : ۰ ٩ دنوگن ریگلفاخ هک مهنم و تفرگ دوخ لتبر هوش یرادبملیف ددحم تمرف و تقاب هلسیف میرکیم رکف هچنآ وجتهث هب نم اب ۲ هوشیم رشاح وا ابا +
 ۳۹ت اب .یزیزع روطب وا هک مدرن ین وگننک ۱...مینک عورش دیاب طک 1 ءاددامآ و دنآ راک نارتیمن یانآ هپ روهنم یا ۴۳ مبتفرک رارق نییدو ییردب اما هداد ماچا ار تسشگیم و هدرالاس مسیلت مات اپ هک متسناديم : متشاد شیپ اهلاع زا ودلج دیتیبیم یکع رد هک تز لا یتاکرح نینچ یلبت یک دامآ ۲ عالطا اپ ناونعبار شیاهتس هک مدبد مرانک ردار وا یا هپرحت . دوبت نینچ اقاو اما 4

 امتس هراتس ت ۱۸ هرامش  .ت ۸ هحفص 9



 زا یمفوه نیتساد دننوگیم
 یلو تساکیرما یامنیس رگنایصع ناناوج
 نوسج ۰ ملک رواب ار اعدا نیا مناوتیمن
 ارثآ فالخ منيبيم مراد الاح هک ار هچنآ

 ردن ایم بس هدنخ مالطما 1٩ رک

 مسیج دایب هرابکپ ارچ منادیمن تسا

 نینچ هاحنپ یاهلاس رد مه وا . مداقآ نید
 نینچ لبمس قتح وا ۵ وب هتفرک یناونع

 نابحام و ذوب هدش یگدنر رد یناناوچ ۱ 9

 اس ناونع هپ حالطسا نپا زا مه امنیس

 یچاتامت و . دیدرکیم هدافتسا تانیلت هلیسو

 هچ یماع نان اوح هک دوب هدش واکجنک مه

 کف هکالاح# دنشاب دیاب یتادوجوم ع ون

 دب ایم كرزب یخوش كي مرظنپ زیچ همه

 نیج دراومهارم هک مزادن تسون نیا ربا
 سدب یاهناهب و دننکب یرادهدتخ یاب

 عورش هراب ود ات دنهدپ ناکدننک

 دننکب نیواتع نیا زا یرادرپ
 شیپ هک یئاح تسرف رد هتشذگ رد

 مدرکیم داقتنا اه یئاسران زا نم هاگ دمآیم

 نایمرد یراک هطفاحم نودب ار متایرظن اپ و

 و متشاذگی م
 رکفهک .دننکتسرد ییاقلا نم یاربن اراگن
 دمبو دشاب [هنآ زا یکی رگنایسع منکیم
 یاهنال وقعمان تاغیلبت هلینو باقلا نیا هک منید

 تظاوسم متکیم یمس الاح و دناهدت

 تسا نکمم هک اجنآ ات و مشاب مياهفرح

 حرط رد امش هک مراودیما مشاب رگنایسع
 نا یارب ات دیشا طاوم تالاوئم

 دینکن داجیا یلکشم

 تیبوبحم زا یتعسق هک دینکی من رک 8
 هطبار ناتیاه رظن راهظنا اب امش هداعلاقوف
 ؟ دشاب هتشاد

 ۳ نوت

 همانرور هک دش یاهناهب نیا

 رب « دشاب هتشاد

 یتیپوبحم نینچ هک منک لوبق

 اب كي نم . تسا بذاک تییونحم

 هک ماه نامیام ه مراکپ

 رنآ تیفیک و .دساشب مياهراک اپ ارم

 نارگید راک اب ارئآ و دنریگپ رظن رد

 یتیبوبحم تسا رارق رگا و دننک هیاقم
 ءارن با زا هک مهدیم حّیجرت ؛ دذیا تسدپ

 رگو . دوک تک

 یبود داک یاهتیب ویحم

 هرکف. متسپن یتیبوبحم نینچ پلاط نم
 اسنیس رد العف هک ار یتیعقوم متکیمن
 مشاب هدروآتسدب ءار نیا زا مراد

 یتیعقومنینچهب ناوت هکننای ارب 8
 یارسب یاهصوت هچ امش ؛ تفاب تسد
 ٩ دیراد نآ .نیبلاط

 طقف مبوگي دیاب مالک كي رد -

 یرگیزاپ رکا و دوب ذیاب یبوخ رگیزاپ
 الم هساننب ییوخپ ار دوخ هفرح

 الاح تفرگ دهاوخ رارق هجوت دروم شزاک
 رد نم رگا دیات تسین هتشذگ لثه رگید

 مدرکیم راکب عوبرش هاحیو لهچ یاهلاس
 نامز نآ رد نوچ . متشادن یتیعقوم نینچ

 ملیف دوا نارگیزاب هراپ رد امنیس نابحاس

 تاروصت ملیف لوا ناوچ فورمم لوقب اب

 عنقاو رد اهنآ .دنتشاد یرگید تامقوت و
 و ناوج یدرم هکلب دنتساوخیمن رگیزاب
 دستسا ولی كيتايمس ینامیس اب و هینبشوخ

 ناوج نارتخد و ددنسپب ار وا یچاتامت ا:
 اب رکا لاح - دنانکب یرتناف و ایور هی ار

 هنرگورتهب هچ ؛ دنک یزاپ دناوتب مه یدح

 هتسه وهایه و لاحح هن

 هتکرح داجیا ماود

 منک یمرث

 ماک وا ندوب الاب دنلب و لگشوخ نامه

 ی مبورب رت بعع دق رگا و -دوب

 یاهلاس دیاش -- نامز نآ رد هک

 نوح هن تندوب

 , دشاب یکالاج و تسچ منا و دنک یراوس

 زیحو تسج و یراک تک ییاح دئاوتپ
 ءرگیزاب هک دیریگب رظن ردال اح . دنک
 هن یاهرهج و مهاتوک دق یا اب نم لثم

 متناوتیم هنوگچ اریگ و بولطم نادنچ
 گ هجا تملک اد یراک اس نآ
 وا رگیزاب هکنيا هب

 ۷ هک تیآیم رظنب
 مشفاو نارگاثامت روطنیمه و نآ نایحاص

 او هب-.نیا و. یوج امنیت
 . دوب دهاوخ

 ار امش ميناوتب ات وگبتدوخزا 8
 ت

 میس

 ردهک نیفوهنیتساد یاهعلیف نیرخآ زا 8
 «ناتا رامدرم»هدرک ای ادصو سایند

 ملسف نسا رداریفوهستساد هک دربما

 (دینکی ع هدهاشم

 - بوخ شقن تا رد دهاوخ یمملد

 2۵ ید موش رها ینا رب! یفلاو 9

 نا وتیمار

 و نمک اهنجاب نمكرویوین رد
 یگدنز نارذگ یارب لاو ود تربار

 نامت راپ ۲ تاب رد كل رتشم روطب

 .میدرکیم یگ دن ز

 گ یلمیح نوچ مراد قلعت دویلاه+» نه مقاو رد

 ۳ ساخ یاین و مد دب

 ۳ نم هکنیا پلاج و ک دوریلاح مرنپ . مدش ك
 یمت رکف هک یزیچ اهتج هب میناوچ مع رتشیپ "7 اس لهچ الاح درکیم 1"

۲ ۳ 5 

0 ۳ ِ 

  تححم هب ,
 هخیلا

 ص 7 مهارف | رتتب

 ۲ یلیخ مت نوچ + مب

 ون بوخ میلام مضو گكزوپویب

 ٍ مع یاهزور ن ضجس نم و
 ام ناتمسو وب اهنلیخ . مدنارذگ ۱ ۱ زک

 تره اط .مح اهنآ یکمه و  ۱ 7
 دنهوب امنیم ۱

 هنآ زا رفن ود اب نه رطاح نیجهب

 اجا نامتراپا ثكپ قاغتا هب و مدش اشآ

 منادرب ارآ هراجا ميناوتپ ۶ میدر
 بروخ" نارکیزاب زا نم لثم الاح اهنآ

 ار |
 اهنآ اتح دنتسه امنیس يب ۳

 ۲۰ حس رد هیت

 ابتیس هراتس بس ۱۸۲ هرابش . - ٩ هحفص



 دوب راوند دادیور نیا روصت

 . دیرورپیم نیتسآ رد رام هک یدره

 دمآ رد یابزا دوخ قولخم یابرتناچ رهزهب
 هچوسک یلاتوبی اهكسورع هک یزاس مدآ
 - یمراویلیم و دادیم شرورپ ار راژاب و

 لیدبتاهکسو رع هک تفایرد ناهگا ۰ تخاس

 هسهتآ شاداپهب اهلوغ و دناهدن لو هب
 .دننشادینا زرا یوهب ار سردوز هلرم ؛ راثیا

 یه وگ رایو نامابا داصتقاهرخالاب و

 هست كي هک ار یدرم ؛ یشيامن یاهراک
 یابزا دوپ ددعتم یاههراباک نادرگ هحج
 ۰ دروآ رد

 دوحیزاجح زیورب:دوبیلایگ ا ربخ
 . درک یثک

 نم یارب هدنهد راژآ شسرب نیتسخن
 یاهالیویروآدای اب سیو ! ارچ : دوبنیا
 ماک روپاملاپرد ها وآ رب و !بوبحع نادنرته

 ناش رجتمو عیسو یاهنیمز و كرویویت ؛ تند

 هک یتمیقنارگ لفاح و زورکاتناب رد

 ناشروصق للجم یاهبادرس رد رابکیییهتفه
 یاهكمورع : متفايا ردوخ حساپ دنتکیماپرب
 حراخم زورما زالوپ یاهلوغ وبا یک و ک

 ودر + دلام مامت همین هک ییاهملیق

 امنیس هراتس - ۱۸۲ هرابش __

 یساسا « نارادراباک یناهنپ یاهدتب
 یدوجو تلع یزاجح هک ینادرم و نانر

 یاهیهدب یمدنکر وک مقر و « دوب اهنآ

 یدرمودنداد مه تسدب تسد + هدشن تخادرپ
 دل رم ماکب ,دوب یرایمب كئر درو هکار
 . دندیشک

 درلگب زیچههه زا تناوئس یزاجح

 رفص ری زهب و هتخابدلاپ» یدوج رم تروص و

 درسردب ناج تادهعت نارگراب را هدیسر
 :نیاو تفای ینکد وخرد ار هراچ هار یلو
 .دوب یصخش باختنا ثاب

 هکتآ زا شیپ وا شیاعن نیرخآ نیا
 رگناش « دغاب یلام یگدروخرس رگشیاعن
 هک دوب یکلهب یاههبرصو یحور تسکش
 شفطاوع رب وا یمرفس نارا وخهزیر بئاحزا
 . دمآ دورف

 هرادا رد ینالوق یاهلاس هک یزاجحح
 شیارگ اب . دو زاتهکب ونهفوکش ندرک

 ار اراکاب هرایاک ۰ رهشل ام یوسب نا رهت
 نیا « نام مهر ولعس و تفرگ رایتخا رد زن

 یتالصافرد . دش رادمدهعا رنیگستیل وسم ون

 ناگدناوخ ندن یبهنحم یمدیپا لاسدج
 یساسا هک دیدرگب حوس« مود و لوا ارث
 رگ هولج هراباک و دن ءاردرسرب ییهدشهتخاتن
 تیافریهاس رگید یاههراباک شیادیب ,دوخ

 لهچدزنتد رذگهر نيا زا و دروآ تایم هب ار
 رازهتی و هدزنابهب همان رب یارجا هقیقد

 یارب ۰ نارادمراباک . تفاب شیازفا ناموت
 ناگدناوخ « رگیدکی زا نتسج یشیب
 بجوم هبوریب تیاقر نیا و دندزرغ ار
 نابحاصو دنوش ردرایلیم تاگدنناوخ هک دش
 . شورقم اههراباک

 نادضمرته مادختسا : رگید یوسزا

 لمحتو یجراخ یاههورگ و رگید یاهروثک

 و ناریا رداهنآ تمافا نیگنس یهبزه
 لکشم « هجوت لباق یاهدزعتسد تخادرپ

 دوخمون جیانت و دش راکشآ هک دوب یرگید
 تاریو هتفس و كچ شدرگ . دروآ راب ار
 و نارادهراباک نیب قلعم یاهدادرارقو
 .دوبا رجام نیا یهننهن یمرهچ اهرخرش

 یزاجح ۰ راجقناهب ور یهماگه نیرد

 دنبلکشم و حرخلو ییهدتک هیهت تروعب
 ظفاحادخ . دیدرگ ملیف یهیهت راکن تسخ
 هکدندوب یملیفود هدنمدنار و . یاوچوک
 راب یلادنچ دوس . رایس حراخم مغریلع

 زاو دوب كسر درم یزاجح . دندرواین
 یملیفرد دوباهلاسک ار نازورف ؛ ور نیمه

 . ءاگتآ . تفرگ راکب , دوب هتسجن تک ر ش
 زا یتان تاسلص ات دنامی راظتثاب هکنآيم
 مرسگرس , دبای مايتلا یلبق یاهملیف یایهن
 :مسليفنبا . دن «بونج هسوک » ملیف نتخاس

 دصنابو نویلیم كياب , یزاجح كئرم زا سپ
 هدنام مامتا نانچمه . جزخ ناموترا زه

 «دزیریم یکشا بشما » ملیفتشوفرس . تسا
 یاهراک هک تسیزراکشآ و هدنام مولعما زین

 2 رمزا لقوا یلام تیعقوم یزاجح مس

 تادهعتو لوتتمریغ و ,لوقم یاهیلاراث
 دهاوخراچد یون رسهچبوا یرضحم و یک
 هک ی تبامت یاهراک ناماسبان داصتقا . دش

 دان رطخ یاهكير « دش هراشا ننازا شیب

 هشاسح یسایسا و یزاجح نکفادرم و
 ماظنهراکت , وا یمدرتک ناو ناتش

 یدرم و .دنتسکع مهرداروا یصععو یحوز
 یونابقا رد هتلگ لا تی لوخ رد هک

 راد هراباک یزاححرب ورپ ارج#
 ؟ تشک از دوخ سانشرس

 هنروآماود هناحتاف ینیشام یگدنز مطالطرب

 هنادواجو دوش جاوما یمعط داد حیجرت «دون
 , دیاسایب

 زس زاسمنا + لاحنیحردیزاحح ی ورپ

 یاهجرخو وا یهففویب یاهشتیرایب .دوب
 هی ناگد ناوخ ابهچ . درکبه هکی نکشرهک

 وهناح و لوب ؛و ترهشب دنتشادن یلادص

 ینایشنلاخ راسبهچ و دندیسریکناب رابتعا

 .دندرب رایسبدوس وا رانکز ا هک

 (متشاد واب هک ییهقالع مغریلع « نم

 مروآ لمعب یوزا یشیاتس هک مرادن نآدصق

 ثكسبر و دنبودزوتاقریب شامن یایند

 اقبعزانتعون رد یزیچ .درادن یماود ندرک
 .تسامرتمکح فرح نیارب لگنج نوناقو

 . اهتشذگ یمرابرد ار نیتسار یرواد یلو

 هب ؛ یزاجح یاهبناثفتاج و . اهتواخس

 هدش لو یاهکسورعهب هدش یعفا یاهراب

 منکیم راذگاو ینیریش رود یاهسگمهب و
 ؛ نامز زا ههرب كب رد , هلفحل كي دیاغات

 هچ (وا) ابهک دنشبدنیب , شیوخ تولخ رد

 . دندرک



 لابقتساهنوگچ ار یناریا یناتسادملیف نیتسخن «تاعوبطم» #
 1 دندرک

 اتو مس و رب س و فوم ز و دنتف بم هار امنس اس طسو رد اه«جاملید» ۶

 ملبف نیل وا 3* دندرکیم همج رت یسراف هب دنلب یادص اب ء ار اهملیف
 1 تخاس یسک هجار یربخ

(۳) 
 ینعیا ظاحل زا اهنلاس نیاهک اجنآ زا ابا

 حناوس راچد بلغا «دوبن لماک تازیهجت و

 یانانزی امنیس هلمج زا . دیدرگیم نایزو

 هک یبش «یریزو للک و یدتنمابابناخ»

 تهجب دادیم شيامآ ار «دادغب دزد» ملیف

 لئاسو یماعت و . تفرگ شتآ اهبیس یلاصتا
 . دش رتسکاخ و تخوس امیس

 هزبو روشک مدرم ۰۱۳۱۳ لا زا

 لاجم ننا و دنتشاد یلانخآ امنیس اب اهینا ر هت

 نستخاس هب نارازگ هبامرس هک دوبی+وخ

 , ماگنه ننرد . دنزروت ردایم اعیس نلاس

 ساناد رم و هنانز س طلتخم یامنیس نیتخن

 هتخاس «یربمادام» و یانتعم ابابناخ طسوت

 ناباقآ مهو اهمناخ مه؛ نلاس نیردهکد ش

 طانحم نیااعا دنشابملیف رگ اشامتدنتسنا و تیم

 رانک درم و نز هک دون ینعهنیدب « ندوب

 واسنس یوسکب اهنز هکلب , دننیشن مه

 ,هناگادج روطبامنس رگید یوس رد اهدرم

 نیا : تس ۰ یع ملیف ی ۱ ینتفگ . دنتشنیم ملیف یاثامتهب
 نادسم رد و تشادما «یرب * هک امنیس

 یناوارف لابقتسا زا .دوب عقاو هلودلا خم

 نا ربا یاهنیس یناساد ملیف نیتسخن

 «یلار ؛یبآ» ملیف نادرگر اک نایئاهوا 8

 هسل 9 مش

 نابافا و اهمناخ نوچ ,دوب رادروخرب
 یلاجع ,اننیس یهاهب هب دتسناوتیم ددجتم

 تیعضونلا ! دنبای رگیدمه زا

 ۲ ار * رما هب هکنیاات تشاد هعادا

 یسشامنیس ات دش لوئسم ؛ یدحتهم ابایناح

 ست رتیدب. دزیر یب یماهس تکرش تروص

 راکب زاغآ یولوم نادیم رد «ندمتهیامنیس

 هخوگ رد ییابب هک دوب ۱۳۱5 لاس زا و .درک

 رد و تحتیاپ رانکو
 . تفاب شیاثگ یلاه

 .دوتاص ناجعه اهبلیف ناعز نیرد

 حاعلید» ناونعب ار یلاهمدآ اعتیس نابحاص

 رد ار ملیف ناساد ات دندروآیم تدخب

 هار نائز مدق هک .ناچمه امیس یکیرات

 هک ار یئاههتشون اب .دنک فرعت تفرس

 ساهنسنلاس :اهلاتس رهش

 دبابن همجرت دمآیم اه هتحص

 هجوت بلج یا رت اه «حایبد

 ه ار دوخ یادص دندرکبم یعس رتثی

 و تنلک « دن زیم فرح هک یا هتید رته پسان

 یتشاچ مه یلاهیگر شوخ بلغا و دننک كلزان
 لح هب رتشیب ات دندومنیع ناشیاههمجرت
 هک اهسبونریز نیا اهدعب دنبشتب نا رگاثامت

 . دش هتشوت یسراف هب « دوب يلصا نابزت

 قافتا هب پبرق تیرثکا هعنیا ظاحل هب ایا

 رگاخامت هورگ ره هرا وه « دند و داود مد رم

 و داتسود زا داوسابكسس دوخ عیح رد

 یسراف یاهمیوتریزات دنتخاد س نادنواشب وخ
 ینارگاشامت دادعت نآ دنا وخب ناشنا رب ار

 هکنیادرجعب ؛ دوبل نائنایع رد یداوس اب هک

 داوس ناشیاهیکیدرت
 رئدللب دندرکیم شهاوخ دوشیمت اب یراد

 ! دنا وخب

 رورمبمیدروآهراشا رتشیب هک هنوگناعه

 هب . دشیم هدوزفا امنیس یاهنلاس دادعترب

 ؛ میروخیم رداهمال نیا هب هومن

 دنا رگ  دیدج امنیس م سوراف امنین

 تا لابام امنیم -  هپم امنیس - امثیب
 امنیس - شوبراد امنیس - ناتسلگ امنیس
 بدم امنیس بت تداعس امنیس - ناتسراهب

 برغتسا اهنیمس نوبامه افنیس .- یلم اهنیس
 یقیگ امنیس -- یسودرف امنیس رول امنیم

 رد دیدن هجوم

 « ندمت» انس 8

 و یرب اسم
 یاهلاب رسبلغا ؛ كاب هجرد یاهامنیس رد

 یلاکب رمآ هسک ۰ دشیم هداد ناشن یتمسق دنچ

 دادعت . دوب «یوسنارف رتشبب» یلاپورا و
 تا مهجت ندوبصقا لملد هب اهامتس ننزا

 3 دیدرگیم یزوسش 17 راچد

 دن رگید نکاما هب لیدبت ۰ یتدع زا سپ

 هبء تباهل رد هک تداعس امس : هلمج زا

 مه هک یرپ امس اب

 ادنیسحبشن یاپیاپ , تسا نیشون یدانق كيبا
 ؛ یچراخ یاهملیف شیامن و ناربا رد یزاب

 د هک یلاربا نت دنچ یوس زا یتاهالقت
 .دوب هدشعو رشدنتشاد یلاههاگآ یزاسلیف

 مه یصض

 « دیسر ندش اراک

 ناربارد یزاسملبف :مودشخب ۴

 هدمآهاش نسیدلا رفظیهمانرفس رد 8

 لاس یناثلا عبیر مکی و تسیب» : هک تسا
 :تسا لگ .دیع زورما . یرمق یرجه ۸
 ...اشامنمیتفر دندومناغامت هب توعدا ر ام و

 تب ۱۱ اتم ۲7

 هسسد اب هدش هکسلاک و ایناح

 و دندرکیم روبع اب یولج رد لگ یاه

 (فا مسسگنا امسس) لوفنم مه یشابساکع

 دوب یراد

 ملیف نیتخن یتخاس تسادیب هک نانچ

 ,هنف رگ ماجنا هاش نیدلا رفظم نامز رد یربخ
 زاغآ « ینار. یبآ» اب یناتساد یاهلیف ام

 «یراد سل و ملیف ی هبهت , تقیفح ر

 «یدسنماپ ابلاخ «تمه هب راب نیتسخن یارب

 لیصحت یادادا یا رب هکسماگنه وا . دش باب

 ردار دوخ یراکی تاقوا ءدوب هتفر هسنا رظ هب

 «نوسگ هیهناخراک رد« هلدنا یدزمتسد یا زا

 شیابن رنعم یاههناخراک هلمح زا هک هسشارف

 یرادرسلبف و یساکع لئاسو هدنزا- و ملیف

 ملیف راک رد قیرظنبا زا و , تخادرپ دوب

 . تفرگ ارف ار یلاهیلتسناد یزاسلیق و

 رتشیب هکنانچمه. نا ربا هب شاتشگ زاب ماگنه

 ۳۲ هحنص رد هتب

 انس هراتس - ۱۸۲ هرامش



 !هدشن «هایس»نمیه زادناهب سکچجبه

 « یزاب هایس راک ون مدموایتقو»* 1

 شاهوم الاح اما تشادنوم میل تشپ زونه
 بوچهدروخ هب اب بتره بتره . هدش دیفس
 متروص هب هایس داج دپاب , هتخو یهبپ

 هریم نیزا هراد مراچو شچ هگبد , مشکی
 كيريغ ؛ ندش هایم لاس هعهنیازا دعب و

 یتمار , هدنومنما رب یچیه , هدش نوخلد
 «1.. هیچمدرم ندنودنخ رمع كي لصاح

 او «رهچ اپ «یفسوبرپسح دیس»

 , كورچرپ نیبچ + «دیکت
 هباصت دوریم هک یمدنگ و چ یاهوم و هماتقا
 .دنزیمداپ شراکیسپ مارآ ؛ دیارگبیدیفن

 یماگنه : ام رهش فورسو ریپ «ژابءایس»

 هاگ ۰ دیوکیم شلاح زا و هتشتک زا هک
 رابترسح +آ ندیشک زا دناوتیمن

 ,فنک

 یمادن

 دوگ هب تروص

 یزاددوخ

 هناخاشاس یرلج یوگدنلب زا هک یلادس

 «نکبلج یرتشم و ترارح رپ ۰ دزیخیمرب
 ...قرش لیلب: دناوخیم نلاسبار نارذکحر

 .,ناوج لس یهدناوخ .., ریهشی هساقر

 روهشم زابهاینو ... یللملانیبتسیلابورکآ
 . «یفسوپ نیس دیس » نویزیولت ویدار

 یکدوک نارودز ۱ هک یماگنع؛یفسرپ
 تعاب دشوکیم هچرک ۰ دیوکیمشایلارجو

 رحو دوشن شبطاخم محرت سح نشخیگنارپ
 یرایب+ ندیزگ ادنسپ بلاب ءاگ هک دنچ
 ایئوکژابزا اما:هروخیمار شیاهفر زا
 دن زپ زیرگ دناوتیمن شتتارطاخ زا

 هبوت , شیپ لاس تنه تفه و تصث»

 مدموا ایندلب یورع یاسردم كيدزن هلوح
 تشخ ور هک نیجه دوب ميردپ یالوخ
 هب یردام نمو تفر !زرسج رداع« منانفا

 یاسردم ون و دوبيکح ماپاب . مدپدن مدوح

 انیسیلغوبا *نوناف » باتک یور زا یورم
 مدرم دیشععو دوبه می. درک ی م تباط

 مسنکت سح وریرداعیب مت هک نیا هساو
 زيرعمدوب هدش. درک یمت هحم نم هب یلیخ
 .دانفایم شنهد زا بآو نون .اباپ یهلودرد
 . داتفایمل «سسح»

 سیمشودملق ونع هشیمه هک دابم مناب

 یاءر

 هاس كب یهرهچ یوود 8
 : دکی سهایسار شاهرهچ یتقو « یتسوپ

 . درادن ندنادنخ و ندیدنخ زج یاهراچ

 هنخومآ وا یمرسهچ یوسنیاداهت ؛ مدرم

 نمات خبریم تابنو لقب شهعاصورو درک

 ردا ریاب و رهاوخ 194 . مروخن هود هود

 یاجنمئوا و منوبهچب نم نوچ اما مشاد مه

 نبا یلو تاوخیم یلیخ ونم مابای, رخا
 مئوا. تفر مهاباب « دیشکن لولم دایز هرود

 شش زونه عقومنوا , مدنون اهنتنم و درع
 ءاسا یچ یه هرم متسلودیمن و دونملاس

 یلیخ : نوازا سب نوچ مدرک هبرگی ایخ
 وذدو كرزب مردا رب و مارهاوخ . مدشاهت
 نشکب بآ زا ونوئسالپ و لج نتسنوتیم
 مدوب كيچوک یلیخ زونع, مدوبهچب نیاما

 بوج یرادقمابدیاب بشره »۴

 هاس ار متروص « هتخوس یهینپ
 , منک

 شها ریورام ء ار ون هفوکش
 نامنو رساپمت كي اب دعبامامیدرک
 . دنتخادنا

 یتیاکحب , شاهرهچ رگید یوس اما دناهدش
 .دراد ندش هایس لاماجنب یاهجنر زا رگید

 , تسیندناوخ شیاپیفرح

 ,دشیتالتم مهم یگدنز : تفر هکاباب

 تسد شاهکیتره و دش تراع یردپ یهلوح

 تفر ودیرخ هنوخ هب مردا رب. داتفا یکی
 دربشدوخاب _.منمایا_تخاسیمننماپ اجن وا

 و مدیکلبیم هبوخوت مدوخ یهماو . اجدومه
 مالصا راگنا : تشادن مراکهب یزاک یسک

 وت  تشذگ هک یندمب .مدوبن هنوخ نوا وت
 دم دبایهک مدیمهف یگچبم !اع نوه

 سهاو شلد يسک هنرگو «متسیاو مدوخ
 و مدرسک دنب یرگ رز هیوت وعتسد . هنخوس

 میرذگب . متفرگیم دزم نارق دنچ یاهتنه
 .مدیشک یچ « هلا دنچ نوا وت هک نیاژا

 . مدرکیمرس زی رمو رادجک هدوب یرولم ره
 یاقفر اب هک مدوب هلاس هدرتوب هدراهچ

 كيچوک پوسلک هب ۰ هنودلانیع نوبابخ
 ۳ چ مهرود یتقو الق . میدرکت رد

 نومدوخ طقف ۰ ميدرکیم یژاب و میدخیم
 یهلاو هک میدانفا رکف نیا# دبابا مید#

 یهاتهدیهاشمد , اههچباب , میدب سشیامن مدرم

 هبارسک یروبلز غارچ اندج و میدرک ی ج
 ول . كيچوک درگ هی میدش هرخالاب ات میدرک
 سیم یزابایس اهرذگ رس وج درم یاههوخ
 نیادادعتسا هک مدید عقوم نوسهزا ۳

۰ 

 هللاعی د * یاه یزاب اس

 «"ناضخ یلعلادبع» : « رهام نا

 نوچ و مدوبهدید ور «صصحم سابع» و

 منوخ و دنومیم منای هدوبب وخ مالنفاح
 تب و مدرک مافاضا انواهب یلاهزیچ مه
 مدشیم هایسمنوخ . میدادیم شیابن اجهچب

 او نزو درم . ننک راکچ متفگیم هیقب+ و

 یضقو و ائامت ندمویم كرزب و كيچوک
 فیک؛ ندنخیم ماهیراکنیریش هب هک مدیدیم
 و تسدو میدوب هربخ دایز هتبلا . مدرکی م
 هع نناا میدروآیم رد یزابهایس هتکشاپ

 و ام یاثامت دموا «صصحم سابع» بش هب

 تنگ نسهب .دموا ششوخ نم ندش هاسزا

 صصحم .مدرک لوبق منم . انوا هورگ وتمرب
 دو هرود نوا بوخ یازابهایس زا یکی

 هورگ سیر و تشاد هورگ شنوخ

 شامج .دءومن !رگیزاب زا یکی هک بره

 .درکی م یزاب

 . كرزب رازاب یاطسو

 دوس

 هم م

 وللرزب یاچغاب و دوبهنوخموهق هب « دیز
 مسدادیم شامناجنوا هک تشادیئافصاب

 با رخ ورهنوخءویق ندسوا . یتسهیدعب
 اجنوا. دوب فاقوا لام شنیمز نوچ ندرک

 ندادهراجا وندرک تسرد نوکدور
 هاگترابز كيدزن اهزودیسرا رازاب هت میتفر

 دواجنوا مه هوخموهق هب هک «یلودس#
 . ته مزونهو

 زیچ یلیخ صصحم زا , تدعم نیاوت

 یورب وربوت .دش رتشیب مهبرجت و متفرگ داب
 ؛ هروخ نوا فورعع یاهژابءهایس

 زا یلبق هورگ یتقو مک مک .مدروآرداهرس

 مدرک تسرد هورگ هب مدوخ ء دش هدیشاپ مه
 هدوهج برطم هدع هب هک دوباتقو نوبهو

 نتخادناهار یلاعداش هاگنبسوریسدوبایخوت
 نوبایخ نوه وت هگید یاههاگنب متدعب و

 :. مهورگاد منم هک دش تسرد

 . مدرک ی مراک اهاگنب

 4 دانماپ رتانت یت مه یهاگ ومنرکیمراک
 هد (ترایت , ازورنوا لوق هبای) رتائت هب

 تاب

 ات

 یو یرس

 یه ات

 ۴ رارس » اب نییهب

 رب هدوب هن وخیوت مد زاراک كيدزت هک

 : متشاذیم

 یایهورگ یهیدراک ؛اهنیا زج هب

 دوباهیسورع و اهنشچ رد تک رش « یزابهایس
 یاهنشج یاد و ور ام اسیرا زاباموصخم

 زا مادکره هک ندرکیم توعد یسورع
 دوتهویم اههورگ زا یکیاب,را زاپیاهتسار
 توا ۰ ندرکیمت وتدورانوا و دوب بوخ
 توج , ندومد رم بوجم اهزابهایس,عقوم

 هلیسومدرم هدوبن انس و نویزیولت و ویدار
 *یور اهزابهایس و نتشادن حیرفت لحمو

 هگا . ندرکی سم داش ورانوا , شوج تخن
 ؛نسینک عمج ملوپزیولت نارگیزاب یابه
 یاگلل ؛ نشیسن .مهانوا يهكيچوک تشگنا



 ایا نارگاشات اما دنراد یمان رتنک و تی هگیدمه هرودنوا یاهزابهایم

 ۰ هاشیم بوح اراه . دایمن

 مع موریم نس یور یتفو ۶ ی اب , هنارتره نیش و ميتفريم كيدزن و رودی اهرهشهب
 فغاهک مه هدتناوخ دها وخیما «رهشم رخ. نادابآ ,زا وهاهب . ميتشاذيمهمان رب

 مدرس اسا مراد ملد رد ارابثد
 ِ 3 اهاب ی هب یاماس . هگید یاهرهش یلیخو یولهپردنب « تخر

 لوق اهن آهو دنکیم شب « تو «نتسهاهرهش نیاوت نالا هک یمیدقياهابنس اراهنا دیاب , دندنخبهک دناهدمآ

 منادنخ وضبم ار؛ناتمقالع دروم یهنارت هک یهاشهد طیلب هک ندوب رتاتتامه عقومتوا
 9 ۳ ۰ لحتل هنارت مش هک تسین یاهللم : اهنآ یازب . یلابرودا دوب

 یلبخ مدرس ندنادنخ الاح هک دنهاوخیم طقف اهیچائامت . دشابچ یرهن هیون مه لاسود ینجب یهاگ
 دل و دعا سه هب دنا وتب ۲ هشابدت اپ للع] .نتتکشیم تسد ورسنوما ربمدرمو میدن ومیم

 وریسک امامنکیم تبحص اهدچهل یابهاپ
 رهخ هب ه یتقو هک ی روج . منکی منهرخسم
 نوشدوخ لثم هک نیازا مدرم « ميتفریم
 ممادص هزان ندرکیم بجعت « منزیم فرحب
 یاهلولو؛ دشکیم لوط یاهقیقددنچ هک رمب یاهزابهایس . مدنوخیم اشیامن وت ودوبب وخ
 . راد ادصاما نلوخیپهگید

 زا هک یئاعادص ندینشاب « نارنکهر
 دنچ.دننکیم تساپ , دوشیم جراخوگ دنلپ
 و كچوک و كنراگنر یاهسکعهب یاهقیقد
 هناخاشامت یولج یاهنیرتیو یوت هک یگرزب
 سکع رد . دنوشیم هریخ « تساهدش پسن
 زا یپ و دننکیم لمات یکدنا اعهصاقر

 ناشیلیقرریسهب اب « ندرک اپنآواپنیا یدنچ
 . دنوریم هثیک یوسیای یدنهدیم همادآ

 تیاکح؛نامضورس و هتخوس یاهءرهچ
 یپو دنتسه رکراک یگلمچ هک درادن آ زا
 لوقهب ات دناهدمآ « راک یاهتفه , یزور زا

 و هحضخت یتکای . دننک «قثع» ناشدوخ
 دراو هک تسا ناتهقوذآ ؛ راکیس یاتب

 ار یفسوپ اهراب « ناثیلغا . دنوشیم نلاس

 بلاق رد اروا «"هنهاما دناءنید هنحصرب

 بس یم ,یتتشاد تسودو كمناپ ءایس نامه
 و یقیقح یهرهچاب , یک رتمک , دنسانش
 انتعایب « تهج نیمههب و تسانشآ وا باقنیب
 دنراد تداع هچرگ .دنرنگیم شرانک زا
 اردحم یور مدآ كيقورعمیهرهچ رگاهک
 هریخوآهب اهئدم ؛ دننیبیم هحم زا نوریب

 یارم ؛یفسوی یهدشن هایس یهرهچ اما دنوش
 تسانعآ نارگ اهابتزا یک ر تیک

 هنوخهیآ رک ۰ نوتسرهشمیتفریم یتقو»
 یامهو میدرکی ممراجا هلوخهب , دوبنوزرا
 اتقو یهاگ . ميدرکیم یگدنز مهاپ هورگ
 یهو مدرک م ضرق « میدوب لوبیلاک مه
 همان رب یارجا یزاجا ابا ء نوتسرهش میتفر

 ۰. میتشگی مرب رتزارد ابزاتسدو ندادیمن
 شیاهیلدنص اچ هب اج هک « نلام یو

 دن اهتشن اشامتهب مدرم « .تسایلاخ لس
 مالعاار یدعب یهمانریوگدنلب « همانربره زا

 یشاهرامخ و اهمالک هیکت نامهاپ .دنکیم
 . تسا حبار اهدناخاثامت هنوگنیارد هک
 :اههناخاشامش نیازا نوریبرد « اههدنناوخ

 یلزغاپ و دنشکپ توس و دن ریگب مد « دنن

 هک مه یتقوو !«لاح» یوت دنوربات دشاب

 «ندزفک و توساپ « دوشیم هدیشک «درپ

 یهمانربعورش ات و دننک ی سقردب ارهدنناوخ

 هسچ تی مولعم . دریگیمرد نلاس رد
 ...دنیوگ یم

 یهدشراینلت یاهفرحهکنانچمه .یفسوپ
 ۰ تسا هتشابنا مهی وراهلاس ار

 تسامهنآ یلوفتملد زین كنيا

 تیمتادیالمان حرشهب نوچو دنکیم عورش

 هک دهدیم ناکتیرس هاگ

 «)شنتنگ زا هدیاف هچ»

 دسنکیم "مالعا وگددلب زا

 یناج زا
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 هدنیوت

 ناجیهرد ارامش یقیاقد « زایهناراکدنچ هک

 ودوشیم راعآ یجیهع كيزوم . دنرپیمورف
 ادتبا» زابهناراکر اهچ و دوریم رانکهدرپ

 بیم مهناجهب + كيهپ هبرخآ رد و كتكات

 یزاب یشیامن یهناراک هدرپ دنچ و دنتفا
 مدرمیاهناراک یاهملیف هک یتقوزا .دننکیم
 هب مه هتاراک شیامن درک دوخ یهتفیشار

 هک هدرپ , تفایءار رازهلال یاههناخاشامت

 یادص : دوشیمهتسب هن اخاشامتنلاس یوتزا

 هناخت روس ا اهیچاثامت ندزتسدو یلیلب توس

 و هتشن هنیآ لباقم رد هک یقسوپ « دیآیم

 درایسیم ادصهپ شوگ , دزاسیمارشدوخ
 هخ نآاب لبق اهلاس زاهک انشآ یادم

 ۰ ار ۴3۳ و
 مههب شیارب ناوارف یاهتسد . .تسا هتفرگ
 و راشتک ؟ زا ناوارف یاهبل و تساهدروخ

 زا یئاهتسد . تسا هدشزاب هدنخب شتاک رح

 یلسنو هدرکز اغآ نآاب هک یلن : لنود

 راک رداما . تیراج نآ اب .-نونک مه هک

 یالاب مه یئاهئسد ءاگ ؛ قوشم یاهتسنیا

 رسزا هک يئاهتسد ناوارف و هتساخرب شتسب
 تساهدما نوریب نیتسآ زا

 رتالت وت هک هلاس تسیب زا رتشیب »

 اهرتانتیمه وت و متکی مراک را زلال یاه

 ینفوات , مدوب هک اجرهاعا , ماهتشاد همت رب

 رادبرح مفرح ؛ نتشاد جایتحا مدوجوهب هک

 لسس زا نوئرخ هک نیمه یلو تئاد
 ونهف وکشنسه . ,نتسا وخیم و رلع

 شها ریوراع « هرادایبورب ردتنیا نالا هک ور

 نومبش نونزا و میدروخ لدنوخ . میدرک
 هک ن مه اما . ولهفوکش دش اجنواات میدز

 وراعابتهباب , دش هکس ون هفوکغ راب وراک

 . كوربب نتخادنا

 رستائت هبریدم ان الثم 4۳! میه الاح

 مر هگید یاج منوتیمن : هثب مقالتخا

 نوچ . مک شوگ ؛ نگیم یچ ره مروبجم
 هماتاهر دیان م رب هگید یاج ماوخب هگا

 ردب رض هب نوخاضما یاب یتقو اما مریگب
 لوسقونم دیابت هک هعهلیم فرط « نرادیم

 : تشذگی مع

 مه رهش رتاثت و نوبزبولتیوت ء تنطلس یهداوناخ لباقم رد

 , دنریگی م جیههب ار املاح اما ماهتشاد همان رب
 هدنخ زا تشاد هک یرگاشامت.مدوب نس یوزر یتقو بش كي ##
 زا مدرس هک خآ « مدرک نالفوتسومان»: دز داد« تفریم هسبر
 «! هدنخ

 نالوئسم هب و مزاسبیزاب هایس زا ینوب زیوات لابرس ككي مرضاح
 .دنراد تسود ار یئاههمان ربهچ مدرم هک منک تباث نوبزیولت

 مشیم نوخالاو نوخالآ زاب و هنک
 هناوناح یهناو راپدنچ « تدم نیاوت

 :تاب.سب یلیخ هک مدرک (رجاهمانرب تنلعلس

 اما متشاذگ همانرب نویزیولت و رهن رتائتوت
 ترازو . ندیمنهار ابهب نویزیولت وت الاح
 اس هک راگنا ه راگنا مه رنهو كنهرف

 یهجوئالصا . میتشاذگ راک نیارس ولومرمع
 توبزیولتنالوئسم نناهب ماوخیم ,نرادنامب

 ۰ نیراذیم یکلا یاهلایرس همهنباهک مگب
 تفونوا؛ میراذب لابرس هب میهام نیدبهزاچا

 نتوششوخرتشیب مودک زا هک میسرپبمدرمز (
 1 ندنسبیم رتشبد ومودک « دابع

 قنع مه ونع «

 یک ک رگا

 هاجپ دعب هک مکن نوتا رب هعالخ»

 ؛اهنت نم, مراد یچیه « ندشهایس لا

 ر نوه جیئد (یرصع) یدهب

 . میرادن يچيه الاح و میدشک

 ثالاو متفرگ نز شیپلاس یس دودح

 حاودزا مرسپ . مراد رتخد حب و رسپ هپ

 نتفر تخب یا وخ هب ما رتخد و هدرک

 «ثارثاب هداولاخ نیمهریغهک مگن ما وخیم

 اسب شیپ لاسدزاود هزات . مراد یچیه

 «یرس۸۵ یا وخاب : ندرک عج ران رام

 .ملشكيرش دابآرگسم نوبایخوتملز ردآ رباب
 نمولدصوپ و رازه هس نمهس+ عقونوا
 «,.,هع لام شفاتاهب طعتف , هن وخنیا زا ودش

 ۲۳ هیت

 حس

 رد هی

۶ 

 !تسه مه یشوخ یکدلااپآ ؛ نادنخ هرهچ نیا تشپ [- 1 دراد ربخوا دردربلدزا یسک هچام , دندنکپم «هایس» یاهیلا ربهزم هب ۲7
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 یرسهچ نآ اب «یسواهایوبلا» 8
 تیلوژ دایابار هدتیب مه زونه , شعوصعم
 زادنایم رییکش ناتسادیهنیب قتات رتخد

 تیلوژ شقن یافباوا هک ماگنه نآ را هچرگ
 یملاسهد هب كیدرت « تفرگ هدهع هب ار

 رتخد كسب وا ناسسز نآ « هرلگ

 ذوب لا هنزاسس یاهبردسم

 برق . تساهلاسجب و تسی نز اشلب الاح و

 یارب ییگ ۲ كبلایتد هب , نا وج رتخذ بم«

 تسلو] شقت یا رجا یارببسانع بین نتفای

 ابویلا و دندرک هعچارع یلهریفز وکنا رفهب

 . دن باختلااهنآ نابع زا

 . .مه شیعقاو یگدلز رد « ایویلا

 ۰ یستدع .دوب ماکا رییسکش تیلوژ دام

 رگافبا «كایتیاو درالولل» اب واقشع یاهباخ

 دنکیع زاغآ ار «الوک اب

 اهزورنیا ._ناکزعیچ رابو راک

 وا ربخا یاهتیقفوم . .تسا هکس حالطعلا «
 تخشوخ یگدنز و فرطكپ زا اهنیسرد
 رگبد فرط زا وا یگداوناخ
 . اهزورنا زبیج هک تسا
 . دشابت

 لمات شرسپ هالوت ار وا یتختوح
 یاهدرعتسدای داوارف تاداهشیپ وتساهدرک
 ردار ناک تیعقوم زور هب زور , روآماسرس
 ناسک زتیج .دنک يه مکحتس« رنتیب اعتس

 مارم ادهورسیل یلیخ ۱۵۷۹ هیولاژ رد
 زا یکسب لرنع رد هالیث« اب ار شجاودرا

 :ولوچوک تاکسا ثكبا و درک را زگ رد شلاتسود
 هنایلخسیرازگر ب . تسا جاودزا نیا یمرعت
 زعیجاما درادن یگررب لیلد + وا جاودا

 متسا وخیمل هک .دنکی ج هیجوت ر وط نیا
 عاعشلا تحل ار میرگبزاب عوضوم + هلتس

 مدت تعان

 دش اب يور

 ! تسا هکس « ناک ومیح» زاد وزاک
 یج نلآ» و «شوللدولک » زامیلیف ود رد یزاب ء ناک زییج

 : یوانادیفوس وددتب
 و ردام

 زا یکی ؛ امنیس فورعب یهراسود 8
 ۰ ناوچ یرگبد و نیشیپ لسن
 ییوبدتب .دن ریگی مرارق رگیدکنراتک ر دراب

 ینویزیولتملیف كب رد قاغتاهب یوانادیف و
 زا زونه هک ملیف نا رد . دناهئخ رها

 یسیویدت ؛ تساهدمای رد شیامل هب نوبزب ون

 اد ار یوانادیف ردام شعن

 یوانادیف. نآ رد هک تسا «یمباتدشدبدپ ات

 نیلوا یارت

 هملسفننآ مان .د

 «نوسرفكم لییسیمبا» ما هبیرتخد پلاق رد

 , تساهدرک شقن یاعبا

 كچوک یلیخ زونه هک نآاپ تاکسا
 ,دراد یدایز یه واهب زعیج اما ؛ تس

 یگر شزرو هب یدابز یهقالع هک زهیج
 هتفر نیا راکشزرو یتدعجم ه شدوخ و دراد
 یگر كچوک بوت كي شرسب یارب ۰ هدوب
 وادباخ دنک یزابنآاب الاح زا ات هدیرخ

 رصهام)ابییگر یکی شردب لثم هدنبآ ردمه
 ۱ هوخ

 رد یگرزب یهلاخ !ریخا ناک زعیج
 نپاردشاهداولاخ اب و هدیرخ ساگو سال
 لاس هدزبس هک الیش . هدنکي یگدنز رهغ

 جاودزا ؛نیا زا شیپ « تسا رعیج زا رتناوج
 .تسازمیج رسه نپمود« وااما تساهدرکن

 جاودزا كي نیازا شیپ ؛ ناک رعیج
 كباب شیب لاس دنچ وا . تساهشاد قفوما

 اهنآ 2 رتشه یگدنزاما درک جاودزا هعاقر
 . دیماجلا یلادج هب و دوب ماود مک

 زیمآ تداعس و مارآ یگدنز رانک رد

 املیس هراثس ۱۸۲ ءرامش

 تستفوم اب ادادوباهنانژرس رب و ور شش

 رد و دش دووبلاه راپهر « شلف نیلوا

 مادکجیه هک درک تکرش

 ونید» اب ,اجنابه رد .دندون قفوم

 ادم ایقدبج

 «ْنیت رام
 وّونع هب نانراک و د انشآ نیترام نیدرسب

 ناخرسپ نیتسخن دلوت . دیاجنا حاودزا
 بمآ تداعس یگدنز كى دیو «ردناکلآ»

 اهنآل رتتمیگدنژ,لاس هس زا سپ اما دادیمار

 ناتسگنا هب یسواهایویلا : نونکا
 طاخ هب « وا تشگ زاب : تسلا هتنگ. زاب

 اب درالبوناچ هک تیاهزات ملف ردتکر ش

 دنکیم .ینادرگز اک .«

 طخ ساساریو ریگن ج سس زم

 3 ح رد و هدش هتخاس نا

 یناساد

 نآ مود تبس
 مشچ یناوارف ناقاتشم هک نآاب  تسا

 ام ونه , دنته شزاظتنا

 تک ۱

 غارسسروب ناج رد هک ی

 یدیلقت . ملمف نیاهکد وریمن نامگ. : میراد

 امهلابند اما .دشاب ریگن ج زا هناروک رو
 ۱ نمروناجزا هکد ون یراک

 رحبن اب هچرگ

 ملیف نیا شیاعن هار ندرکراومه هک تآ

 وااءا تسا شلیف یهدننک هیهت یداهعهب

 رد هدراد رفاکی ور هک یصعتاب زن دوخ

 درک شیامن یحدامآ تا6

 :سلولو رسلبادنیل , نوت ریدراچبز ۰ رفاک

 .دن رادتک رخ رچلف

 داگتفاب تاجن» ملمف اب نمروتناچ

 هتسچرب .نارگامنیس زا یکی هک هدرک تا

 رد دیاب لاح و دوریم رامشب دوویلاه

 دوب * رفاک » شا هزات ملیف رالتتا

 « شرمه قتافتا هب قاک زمیج 8
 نیتخن «تاکسا» شاهتفای دلوت «زارسپ و
 !تسایبک ر بوت ثكي , شرسپ * ناک یهینح

 ,تسا قفوع زینامیس یهیمر رت یو + ناک

 یندامآوا تکرش اب هراتسرب یگنج ملیف كب
 هب «تسدرود رد یلپ» رد . تسا شیامن
 ,دراگ شر ذابو ورابنتآ دراچیر ینادرگر اک
 : دنگ ویلا « یراکن وش « نیک لکیاع
 رگ و رکد راه « رتیکباهینوتنآ ,نمک اه نیج

 ی یا ی یتفتاا هام

 یوسنارف زاسلیف شوللدولک یناد گر اک هب

 توافتم یلاور هک تساهدرک تاضما زین ار

 یترم » ملیف نپا . دراد شربخا یاهدیفاپ

 « رگید

 ار یرگید ملیف رد تکرش

 ؛ ریخا مليفزا تغا رف شحع هب هک

 .درک .دهاوخ عورشار نارد

 » مان العف هکا ریخا ملیف رد

 «تساهدش باختلا نآ یارب «دازآو یشحو

 زاوسبل

 یجنلآ وتسا یزابه «ادنوف نیج» اب یو
 ین

 ۳ تادرم رام میس یمدنزاس) لوک اب

 کیم ینادرگر اکارنآ (تولک و روهج
 نهکحتم تیعقوم رطاخ هب ناکز میج

 ؟ربخا ياهلاس رد شدایز تیقفومو امنیسرد
 کزیچ ؛رانسا رپوس كي ماقم هب ندیسر یارب

 هدروفدرتربار : لینوا نانار:ریویلاسترال
 :تسا یزابهنلوا ویل و لش نایلهیسک ام

 یهلیفرد یزاب دادرارق (ریخا نینچمه

 تسالدنا,زیل ماقمننا اتشاهلصاف ودر ادنمک



 - زوکسا نبت رام

 ییگ دن ز 9 سیس

 نانامرهث زا یکت

 ! سا وب
 ابوسگ « یکار » ملیف تیقفوم [7]

 هک سا هدش یلاهبلمق یرس کی حاور بس

 ین رتشم نانام رهق  نآ دانام رهق

 یکار» تگ رس یاهنوگ هب هک «یکاژ رج

 یااکعرمآ نزو سکس نرتشم «ونایسرام

 یلک یلع جم تک رش اب «نیزرنگر زی, دون

 تسا هار رد زین

 سیسروکسا نیترام «هکن یا هزال ربخ
 شاهزان ماف دد رک هدامآ لوفنم نونک |مههک

 ترلار تکرش اب «كلرو وین « دروبون ۰

 ۲ تسا ممصع : تسا یلهنیما زیل و وریتود
 یسگدنز ساسا رب یملیف ۰ نآ زا سپ

 یورعتنان زشتم زا رگید یکن هاتومال كون»

 رمن ملسف ننآ رد. دزاسب « هنگ

 تسا لوا شقن رگافبا ؛ ورینود

 زد رومرحار

 دناب رمیحدن درت

 هب .دته

 9 یرناک نو هکن یازا سب 8

 نآ زا سب و درک ی راددوح دناب مبج لقن

 تساپب یتیقفوممار نیازد یئزال حرج هک
 تسناوتهک دوب یک اهتت زومرجار ؛ دروایت
 زا و درادهگنایرس ار كسلفناب قولخم
 اما .دنک"یریگولج ابنیس رد شراضتحا

 زس ار رومرجار , دنابرمیج هک تسیتدم
 درمنیا روگر  اداّع هک تسا هتشادا و رکف هب

 سناتیف رد وا هچرگ . دوش نفد یاهنافا
 یاهلفرد یزاب زا , شایدنانرمسح یاهعلیف
 ك ول رش شقن یالبا) تسا هدنامن لفاغ رگید

 ملیفكی ردتک رب و شریخا ملیف رد رعله
 اما( دوتیم یرادرسلیف اقبرقآ رد هک هزات
 شلد و مشچ , یرناک بن وث دننام , نانچمه
 ۲ زا هک اریخا . .دسرتیم دناد بجا

 دناب میج,بلاق رد مهزان ابآتسا» دن لوس

 باوج روطبا ؟ هناب دش یهاوخ رهلظ
 : تسا هلاد

 :ما هل امدد رم مه مدوخ اعقا و , ملاديمن

 : هثداح تاب هب هاگب ود .تیدیم ک م
 زا « هبتنا » هاگ دو رف یا رجام| 2 تم بد هل

 ؛دوب» داد صاصتخا دوح

 ژاسمایق 9۵ هاگ دید . 0 1 یو ۱

 ادناگ و ادلاخ رد *هیننا » صوت هب ار اعببا وه

 اهرع؛ اسیاوه يتسشن زا سب :دنک یربه

 ارس يااک و گ اتم

 سنوخ یهزرابه كب یط

 اهینیطسلف؛ تافلت نداد نودب ۵
 ۳ 4 لتاب ملا ار تیبا وه و دنک ی هراع و راتآ

 و یوسزا

 هداداهیطلف ه تیادح لوق هک نیما ینبا
 رسا یهلمح زا عیالطا

 یماگنهاما دوریم لحم هب

 دناسریمسلبلا رسا تختنابس

 یهتلاهب لا ضحم ه دون

 ۰ دوخ شر ات ۱ ج

 :ارسجاع نيا .دوب هدش متح هلئاغ هک دسریمرس

 صوصحح هب

 هدوبیرفآ لاجح شاخ اب هزاوبه هک نیما

 نایج

 یدباصخش ندو ینانتسا رطاخ هب

 رسا رس رد یناوارق یادصورس « تسا

 .دوب لفاحم تحب اهندم و تخیگنا رب

 یا رجام

 ساسا ردات داد نازاملیف هب یاهباسد

 یامیبا وه تان ند هد زر یا رحاء

 ۳ یاس

 " دویکیمم ناج

 راب .رسخا حیهبوهثداح رپ

 نارهن ار هیتنا هک ورف ری , دنزاب

 دتفاب حمهم ملیف كبي شخاس یا

 منا رب ملیفود ؛ نامزیه , هک نآ تلاچ
 ت

 و هیمز

 شاس رد اینآ یودره هک دن هتخا ساسا

 دندش هجاوع دا رگاتاعت لابقتسااب « یموع

 , «هتنا رد یرورب» و «هپتناهب هلئنجح»«

 یورزا ۸ رشرکننوریا» ار هنناهب هلمح

 و هدرک یلادرگر اک «سرکنيراب» یوبراس

 هه !ردآ .تالبجالیناد و كب رشیجراگ دا

 «جسف رتیب»# : ملمف ننارد دناهنرک

 راکسا هرزباج هدن رب و دیتف

 هبدوراوكج و (سینار قاحسا) لیئآرسا تفو

 روثک نآ عافدفو ریزو زرب دوعبت شفن
 مسلیف نلا رگید نارگنزاب . تسا هدش رها

 :رتلهحوب تمروه نوک اس داج. نوسنا رب زلراچ
 نستناسنکي دا و یندسانولیس ۰ ما زلاب سترام

 تسا هد رک شقن یادبا ادناگو ا یروهمج سیلر نیمایدبا شفنهب تسوس یهاس دن ره «وتوک تفای» و دننسه

 تساهدرک ینادرگراکار نآ یلنابلی و هنخا- یتم كيزوم ربا

 دنب ره
 رب زوتجل شفلاب «

 همهناگ ملبق نا رد . تساهترک ینادرگ راک یکسموچیج نوراب و هو يویکت هنرا ار «هبنارد یزوریب » : مود ملیف یوبرام
 ,دتسهاهنیا ملیف رگبد نارگیزاب : دراد ار زرپ دومی شقن ؛ رتسکسلتربون دار قاحسا شعن زنیکیاهینونآ ۰ تسا تلاگ" تزریار شاهدنک

 سسرک : ارگدیوهد ,,سالکادش رک + رولمت با زیلا» ریلپادنیل . زیهنه , سوهرددزاچیر رگ ردتومله « شا ریگن اتتسا ۰ نیلواسیره

 ,دراد ار نیمایدیآ شتت بره سویلوج :ملیف نیا رد ؛ رتلا واکسچودنا وک رام

 تسا ها. یضم یقیسوم شیارب یکاف رلراچ وهنرک یرادیملفروگلیکز میج ار هبتنا ردیزوریپ

 رمرتسا دحا و یهلیاح كب هس یکسموچو رتشرک یوسزا توافتم هاگنود هسنا رد یزورب و هتتنا هب هلح

 : اهمکع حرش
 مابفرذ ۱ ی رهسویل وج» + بچ بوس -- ایت ادسب هفطمج ملیف «ونوک تفا 9۰ تسار تمس:ملیف ودر *نیمایدپا* !.رهج ود الاب

 هبتنآ رد یزوریب
 نایتب زک ورکرع توملح , بچ تس .ج هشناد هاسحرذب ردنیتناتسنک یداو .رتفوخ هب تسر هه.نیئاپ:ملیفودهثداح ثای زاهنحسود - نییئاپ

 ِ ۲ هیتنا رس يرورپپ ملیف مد دنامکر ام

 كف



۵٩ 

 لبق یاه هرامش دصالخ

 ثكي ینا ریا پیت شوخ ناوج سویی
 هسب و دونیماشآ هبادوس ماپ ینزاب بش
 دوشیم رتمه وااب و دوریم وا نامتراپآ
 تزع هب ار وا هبادومزور نآ یادرف حبص
 ییایماکی یلانشآ نیا و دنکیم یفرععشتسود
 سوری . دماجنایم رفن هسره یزرو قثعو
 نیشاماب و دنکیم رارف هبادوس نامتراپآ زا

 هنشک نان رامسسب شراک وهدرک فداصتنبرس

 راتسریرس سوسژ اپ نانسرامیب رد . دونم
 هک نیرسن يفرط زا . دوشپم اننآ شعب
 هد سوریس قشاع تسا دنمنورلدرم كين]
 تجاران سویژ و .دنکسم رارقرب هطبار وااب

 یرسگید شخب ار سوریس هلئسم نيازا
 بیم سوریس شخب نیا رد .دنکیم لقتم
 دنک كيدزن دوخب ار سوبژ هک دشوک

 دنکیم رود دوخ زا ار نیرن تلع نیمه
 .دنکیم یتتآ سون اب و

 ادسب عالطلا سوریس ناتسرامی رد
 تسلع نسهن هدش هنشک هبادوس هک دنکیم

 ودونیع هد هبادوس لتف هدنورپپ وا یاپ

 یرتگد ادب ناتسرامیب زا یصخرم ماگنه

 .دنکیمدا زآ ار وا سرپزاب اماددرگ ی م راضحا
 سوش سوریس یرتسگداد نوریب رد و

 مهاب . تسا وا رظتنم هک .دنکیم هدهاتم ار

 هک زا هک بش یاههمیل و دنوریهشدرگب
 تمرم و دان ودره ددونیم جراح دنبرد

 , دنوئبم هناخ هلا ور

 ف
 هنوگچار بتما هک مدوبن ءا رکف رب

 دوب هدش ملسم نم یارپ . منکر س سونیژ اپ
 یاوخ لح زیچهمعوا و نم نیب بشما هک

 بن هتشرف یا نز نیاو نم و دش

 تناوخیب رلد .دنابز ميماوخ جا
 بنا هدش هک تروص ره هک

 دشاب میارب هرطاخرپ
 هک هرک اه هرز شی رجت لپرس

 هارفسرس , می وبیق . میورب وا هناخب

 دیپ بچ تسب هناخبارح

 امشخاس یولح و میدش یعرف یاههچوک زا

 هجنآ زا راخرح سونپد . میداتسا یاهقطمم

 اد اردبلک و هخ هنایب دوب هدنارنک
 مود هفبط مازآ و هتهآ . تناخرچ لتق

 هقیلسیرب یتکچرک و؛ایز نامتراپآ . میر

 دادیمار یزورما نز ثاپ صاخ

 هضخاش دنج كج وک"نادلک كي خاد . ایز
 ر,سدار هی و تشادرارق زمرق كخبم لک

 هرکیم یئادندوخ قاطا راک كچوک ما

 نشود ار مارگ . مدرک ار
 یلدا کز زا هحنس لپ و

 لسخاد زا سونیز . مهروآ,

 و ؟ش وغآ م .تیکحمدراذگینمدق اه

 رم هسوین دوب هتسپ شنامتچ هکیلاح ۰

 د هماد

 ِ ,ا
 يمو 9 ۳ ی. 7

 یادصو ار شلق یتبط یاههنیس یم 1 ِ 4

 مدرکیم سح ار یتندینک یصن
 دن ملک تنل كپ هسوسو ن ۳

 ب هک تساوخپم ناملد و میدوب

 نآ هب تنم هچ منادیمن یتاپ

 هحفص میذعا دوحب یتفو نوچ میدوب یف

 تشاد مارک نزوس یادص ودوب هدش امت

 مه رخورخ دیخرچیم هکباهحفص یو

 م م هدب هاچ ها

 م دا ۲ یک رها وخمم
 ۹ ی

 پ 9 ؟ _ِک ۰.

 ۰ و د م

 وریس .دوشیمن هنهن

 ماهتف رگ وخ ون . ماهدروآ تسدب اهت
 هکیژاتخموت و تساوت نآ زا منوجو همه
 یهدماجتا نع اد تسود ه ۳
 خآ اما .ورب یورب یهاوخب ۱ "۲ اما ۳ ایفا ۳1

۱ 
 وز یلیخ بن و هثیم رخم

 میهدب ت

 ریاو دشیم سوه شتآ یرع و و ن
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 دسج . تیم رتروهلمش هطسا

 میدوب وا پاوخ یقاطا ودره دمپ هفیقد

 یاهمابل مامت متنا
 دتهص رب یو مترو"

 رد یلاسهزان نارتخد لثم تلاحخ هکیلاح
 ِ ۱ یاهفالم دینکیم

 یس رودب ؛ز

 زا متدادیمن . من رانک ارنآ مدیشوک

 ینایز نز نیا مادناماعت .م ذک عورش اجک

 نیلوایا رب هکنیالثم سونیژ .دوب ساحاو

 هکنآنیع رد .دنکیم یدرم میلت اردوخ ر

 یمرک اما دیسرتیم و دوش نینچ تساوخیمن
 ۱. هاو تک

 هءزم شادند ریر ار یناشاانو ثاش توهش

 ریئاپو الاب شاهبس یاهی وک . درکیم هم

 لالز همنجرسبهک یناکنتت لثم نم و تفریم

 تنآ وا ناسیو مدرشعیم اراهنآ

 متسب ریع

 شخب تْدل هثنن و دش مرگ شدوجو یتلو
 یاهرب لئثمتفرک ار شمادنا درم كي دوجو

 لشم نم و داتا تخت یورب مارآ حیطع

 ماست و منیسوب شنوجومایت اههساوب

 مدرک غاد ماهسوپ یاههنایزات ریز ار شت
 رند شومارف و بیحعتلاحب سوب

 نا ووجو ماکو هرم تویاطنم
۱ ِ 7 

 عن تفت و رتشیب تفرخپمدوخ رو

 تدسل دح رسب ودره هن هاضنا و دیشپم

 دوسضب یاهدنکرس غرم لثم وا میدیس

 قاطا توکسو .دش مارا س

 تما ۲ یاحا «یزانک

 متخادنا وایورب از هفالع .درخیم ب ۰

 مرا تک مرس و مدیسوپارشتروصو

 7 خر بلوطب و مدراذگ

 منامشج هک دوبرهط رادمپ تاپ ت

 ار شیب بش تل هلئت زونح ۳

 بش كي . نژاگكي . منرگیم سح مدوجو

 وز من هات . هرطاح ت ور

 ماسح زا بآ 2رش یاذص .دوبن زتس

 2 6 نیم جک
 هیهاشم امتحار «نز» داهدیدنینا ریا ملیق دوخ رمع رد

 هام دادرخ مهدزاب هیشراهچ حص زا
 : یاهامسس هورگ رد

 انناس - ناربا- كيفيساپ - لاسروی وا
۳3 

 اراتسآ و -نوراک - - سیلوپسرپ - وک انوم -ایرد ۳ بوت -نامک
 «سش رج »

 امتیس هراتس - ۱۸۲ هرابش

 ونیژ . متخادنامامح نورد
 یح رگید راپنموتشیمار

 ۰ س .دننکیم بلطار وا مدوجو
 1 . دورو هجوتم وا هک تشاذگ

 مادنا یور ار مياهتسد یتقو

 ز رکارف اروا سرت و دیشک یقیفح
 ۴ ,ارآ منش هجاومن م هاگناپ هکیماکتح

 د نماعا . تب ارمایح ریق
 كاي,دن زب یفرح هت و

 ح نمزا رتهتشق وا و. دج
 2مامتوا هنهرب مادنا. دنکفا

 هک راکناهنراگنا اما توپ

 یهو رتیثحو - تیاهدمآ شیپ

 واش

 معاس

۲ 

 ميتشادگ ولو تختیور !رنامدوخ

 تو بنک تحارتسا لماک روطبات
 » وما رهار یکندت ی ؟نسرک

 مه یفنزا میتشاد تسود اراهطحل مامتو
 مینک هدافتسامه نت

«ِ ۴ 

 فیسیم هيصن نیرخآ دیشروخ

 صح و میدم و ریپ هناخز ! نامودره هک

 میتسن بداتفاهارپ لانکبس هننرپود

 میورب ميهاوحیماجک و تسااجک ناحدصق

 ۳ هنب سوئاچ هداج یوت

 4 یادص و ناتهوک طیحمریذپلد

 وجوپ نام ءاهژات یایند ناکدنرپ

 3-۳ حرکدس ژارتالاپ . دروآیم
 - برات میدش هدایپ و میداتبا

 انک یتدع تفرگیمارف اراج
 مدرک تحسس اجهمهزا مهاپ

 میجع نم هو ریس یا
 مسبئد وتب و مدشانشآوتاب هنوکچ هک تسا
 هقالعیدرمب تسا نکمم هکنیازآ مدوخ یحاک

 اهتقر ینس ایا مدرکرم

 لات راکنا هک مينکيم دروخرب یدارفا اب

 ميتسانخآ اهنآاب تسا

 ادیم . روطنیمه منم

 ۱ هاریوت اما تساهدوپ توهش  رهظم نز هشیمح
 3 ادتسود ینعم راپنیلوا
 یدن ابهت

 سوخت نماپ و 6 منادیم سوریس -

 یروطنیمح رکا ابا دام

 رعع نژ نم . متسهیسارنم یشاب
 وخ تهج نیمهب متسی هاوخ

 یک رهاب مرادت تسودو منکیم

 مشاب هتشاد

 تسین روطتیا سونی هل س

 د متسه یاهلد و ءژره هرم نمک تسا

 یحاهنت |
 دعا و

 تسرب

 رد



 ۱ریوتدما دناهدون یرایبتا 1
 . یراد دوخ یاج نم

 منک حاودزا وئاپ ملاوتیمن نم
 بوخدرم ثي وت یارپ هثیمه مهحدیم لوقوتب
 بل كي نم یارمنوچ ناف
 نیم هدز تبحمو تقادص یورزا

۱ 
 ۵یم ابر نت

 هتنکیم توهگو تلل
 منکیمیمس . روطتیمخ مهنم -

 اههدزا شیب بلط نسزاهک د

 ابمیک دنز دره اهلت وت تسانکمم هک اهل آ

 ؟ مهاوخ ریم نم

 رع یناوتیم هک یبوخ

 ودزا نماب و یوش نم

 د نمامادوشب نینچ یزور دیاشث
 مشورغب غورد دما وتب ماوتیمت رشاج لا ۱

 ام هک ینادیم سوریس یتسار

 رم . دنتسح دهشم رد نم نارهاوخو ردپ
 ندیذب مهاوخیم وم راد یسخرم هتفه كي

 یارب هکاربوع رثن نضا رد
 منک ادا مامدادوت

 تفر یهاوخ اهنت وت
 ییاین وت رگا مناتسود زا یکی هن

 . دوب دهاوخ نماپ

 . تناتسود زا یکی

 ربرس یدومحم مئاخ ب هزآ -
 ناتسرامیب یاهشخب را

 مسسلق یدوسحم مناخ مان ندینش اب
 دش هجوتم سونیا مهش خرس و تخیر ورف

 نیلاسب ارمرس . درواین شدوخ یوربابا
 تقفاوس وااب و متفکن یزیچ و متخادنا

 زور دنچ هکدوبلمولعم نم .دورب هک مدرک
 ناتسرامیب حراخم و ماهدوب ناتسرابیبرت
 . تسا هتخادرپ یکهچ

 یتکرش و متشادن ربخ ماهراداز | دثیم

 هچ رد متنادیمن ,تشاد تیلامف نآرد هک

 هسجمنیشام یتسار

 مدن امیماجنیا نم هکدوب رتهب. تسالاچ

 وتاب دهاوخیم ملد یلیخ سوتی
 نیا دایز یزادقم یتیم

 نیاصوسخب مهد ماجفا یتسیابهک مراد راک

 یگدنز و راکزا كلاپ ارم یمیرم تدم
 یورتمه وت دها وخیمملد اما . تساهتخادنا

 ینوتیمن وت هک مفسأتم سورپم
 مرظتنم و ماهدرک نفلت مردامپ نماما . یئایپ
 تسا رتمهم مرذن ندرک ادا «والعب دنتسه

 ردتیارب دننسوگ یتیاپ و یاهدش پوخوت
  منک ینایرق اشرماما مرح یا

 دوب هدش كيرات اوه . میدش دنلپ

 میتفرمار نیب یاهناروتسر زا یکیبماخ یارب

 فرص هناتشاعو هناتسود طیحم رد ار ماثو
 ار شنتفرربخ وا هکیاهظحل زااما. میدرک

 زا ار زسیچ كي متشاد هکنپا لثم داد نمب
 هوربوا هک تساوخیمن ملد . مدادیم تس
 بیمن . مدرگیم سح یهت ار مدوخ نوچ
 دیاش . منکرس وا نوسیار مياهزور متساوخ
 ارمیوجو تشاد موهفماتو كک سح كي
 و درس میگدنز وا نتفر اپ هک تفرگیم
 هاثوک یتدع رد نز نیا . دش دهاوخ یلاخ

 دوب هدرک دوخ هچوتم ارم ساوح همه

 جیح ءارنیبرد ميتگز اب نارهتب یتقو
 مادم سونیژ .دش لدب و درام نیب یفرح

 نمو دوب هدرک هریخ یاهطقنب ار شنامشچ
 . مدرکیم یط تعرساپ ار ناپوتاهداج

 منامشچ. میدش هدایپ وا نامتراپآیولج
 ودرنک بجعت وا. دوب هدش كئازا لامالام
 . مورن یحاوخیمنرگا ینحاران ارچ تفگ
 . دورن هک مهاوخب وازا متناوتیمن نماما

 . هعلاطم از « یناربا ناوژ نود» یقرواب لاح ات رکا

 ! ز یقرواپ نیا یاها رحام هرامش نیمه زا .دن هد وکن

 .دیئامن لابند
 تکرح ۱۰ تعاس حص ادرف تنگ سونی

 .درک میهاوخ
 وا زا و متفرگ شوغآ رد اروا نم

 مناوتیمناروا حسم ادرف هک متساوخ ترثمم
 ومنیب اری دوسم مناخ متساوخیمل . منیبب

 یطظفاحادخ وازا تهج نیمهب موش وربور وااب
 ربمتسناوتیملار مياهمدق . مدشادج و مدرک
 . مراد

 مدوجو مدیشکیم ار یخلت هثداح راظتنا

 یتقو .دوب هتفرگارف هتخاشان سح كي ار
 تفر شامتراپآهب و تسب ار رد سونید

 ویست ار مدوخ و مداد هیکت راوپدب یتدم

 ؛ مدرک سح یلاخ
 ماهفاخب ارم یکات دمپ تعاسین

 فظحل داپ مدرک نئور هکار غارچ . دناسر

 مداتفا یلاهتعاس تقادم ویبوخ زا ولمم یا

 نشور یراکیس مدوب« درکررس سونی اب هک

 مدوخرکفب . مداتلاپاوختخت یور و مدرک
 یشمار . سوضنیژ یاهفرح دایب و مداتفا
 منک یکدنز درجسو اهت متیاوتیم یک#
 و منک اهنز فقو ار مدوخ متسلاوتیم یک
 یک . مارنکب اهنآابار مایگدنزتاعاس

 و مدوآ رد اراهناوژنود یادا متناوتیم
 ءدش همالخ تذل وتوهش رد ار یکدنز

 ۰ متییپ

 یاههچبس یگدنز چاودزا . قثع
 تسا یگدنز كمن هک كچوک

 سونیز هناخ نفلت و متشادرب ار یشوگ
 . تشادرپاریشوگ شدوخ . متفرگ |,

 لحست ار تیرود متسناوتت سونید

 مدرک رکف وت بثما یاهفرحپ یتدم . مثک
 تسود . یشاب نم یگدنز نز یناوتیموت

 .یهدب تردپ و ردامپ ار ریخ نیایراد

 تفگ و دیشک قوش زا یدایرف سونید
 ینزبار فرح نیاوت متکیمن رواب

 یثوگیم
 مهاوخياودزاول اپ نم .هیچ مغورد

 درک
 تشپاهفرح هچ و میتفگ هچ مناديمن

 و اههچپ و هدنپآزا . میدز رگیدکیب نفلت

 و ميتفگ مه یارب لصءامو یگدنزو هناخ
 هک هوبدادماب كي تماس . ميدينک هثقن

 یسکگدنز دیماپ و متشاذگ نیمز ار یشوگ
 منسیاوخ منک زاغآ متساوخیم هک یاءزا

 تشاد مدرک نفلت سوئیل هب هک حیص ادرف

 بیم زاغآ شترفام .دشیم يراخماخ زا
 منینشار شپادص رابنیرخآ یار دیدرگ

 ۳۳ هحفص رد هیقب

 تسا

 امنیس هراتس سس ۱۸۲ هرامش



 4 امسم هب شورو

 دنکاپ و تسد

 عهتحاس « رفات

 4 ه یرهف یاس زا
 ۱ ۳ ۵ ی اد ۵

 اکدب هک ته یلاهثذرا دور متب « دنک یزاب یاهثل یایمابق رد یتقو : دشاب هتش
 سی بت ب ِک لای ج ٩ یح <هتحاس «یلکت شا طوتس

 یبوخ راک زاغآ هک یرگیزاب #
 . دبابیم یرتشیپ دومن

 و ییلیلد دنا وتیم « فزاعتم ریغ ملیف ندشن هتخاس اب
 9 ۰ | وه رداد دارد , یرتعج
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 هعن : ورای - ردیریگ رهب#
 لرخ» ماش رد یراف ملقب: ذار خم ٩ یک < زاد 3 راحت ۹ ۵ ۵« ۵ زر ثیعیس»> اد سا یاس سیم دز یا 7 ۱ ات دشاد 0 _ِ

 ی هه یمسای كمايس یلادرگ راک هب . ۵ 5 ۳

 سر ار هاش. ۰[ قراره چه کج ار یو نرچ . تا ریه یادم تا < ها یاقوت متمق یاهبس هب یمشچ هشوگ اب : ملیف سا تاب یا زهم یراجت نا وتبم مک دیات و ناموآ را رهتسود عقاو تهج .دچ زا + بی ب ام 7
 ءاهبنا ربهزم ینشاچ اب یسراف ملیف .دیآ امنیب هب یماگنه شو " (ررا یاهملیف نتخایمب رکنخوخ هزادرپ»ملیف رد یزاب هب و هک .بسک

 نیم کوچ ۰ ۲ هک یتفو  دسجوت .د 1
 4 یرگن زابیا رب دشابیرظطخكنز تسناوتسم اصهزور ینورا بت - یت طاخب هنار# زا هحینن ,رد , دشاد رد اه رهف دس , هکنآ رطاحب یلایفاشوخ

 یتسج ل ؛ودیبا .دندرک ناسا .ناشباهملیف رد شایاخ هدارب بیل و دوبع .دت دم نا ربا یاهچپ ۳ دنا ر ر دو لپ ۱ و

 کر لح را بخ دی زعم زیاحل .نوافتتو هناگادج یریسم رد « اهیلیفیا دانا! اچ همجب را یلاهشقن یافیا ,
 3 و.داب رف يتجبت , هبولام ِ ی ۳ تسیمهبدب .دندزیم ماگ ی راجت یامج زا یورو _ت ست ۰ و ب 5 و ۳ 2 3 ههن هکن

 ناو تقفوم ندومزآ رد , وا یدعس ملف درون اهلیف زد : تب (زا هچوت هد توافنم یاهملب گی زاب ۰ دارد ربابل!تیسد ۰ تق رگسماپ مار مرا

 ؟!هدسک دیمون یهجل , یراجت یرگیزاب اب  نایع رد صف و "تفرگیمن دار اب ه؟ ظتدوس هشت هج وب
 ۰ ۰ ر

 هیعب ۳۰ هج س ربتف و یلدکاپ رخ اوج

 هدف رد طوقس زا تسلا وتیمیتحا رب ج لک رد و

 راده "یامنیس رد تسناوتیمل هک زا یار و .. دن

 انس هرانب - ۱۸۱در رس
۰ 

۱2 



 یادسینح و تماص نارود یا
 ار ایز ءرهچ نود یناهمتآ ۰ قلا لاو
 هاگس و ها رگ! و دوبن اسب یهار

 دآ رطاحب دشیم هنارک هرهب ناتدوجز

 ار ملهب وخ ناعرهق یاهیئایلژ و تر
 شوخ و بوخ :یاهمئآ یا و دن وگز اب

 یا رانفر و ءویشاب كادتنامر و تو

 دا« رد صوصخب و ناهج راس رد تاتو
 .دنادیراهشم ناهاوخا وه اهرتخد و 7

 یاهب رطاخب .ننرگاتامت راگزول 3 ۶
 بره و دننف ربم اپلبق تدیدپ امتیس دلررت
 لبق زا هتتنک ناراک زور راکت

 روهدراناج. اراوان نومار « ولو فلدو»

 یارب هک دندو سکییرق سال و د و

 شبارآ مزاول زا ینح ینابیز یتخاس تا
 ۶ ریمعت اجب ردب اما , دند بیم هرهب زین داوسا

 رسهاط دارگاتادت نسب و هقیلس یو +
 لنت , یمیدق یاهراتسا ربوس دلم اب و تشک

 « رهچ رراهلن اب و دید رگ رقم یلکپ ایآ

 :كبیروگب رگ ؛ ودنا رب دولرام» نوچ یلاه

 « رسکنلترب , تنیلک یرمگتنوم « نید حج
 ثاشاامروضرظ تاک رح یاشامتن یسک رگ
 سس هدرب یور داش ینامرهق لا و"
 یزورما .نارگاشامت هچ دادن ناشن ین

 تحت هکباهبحور و هد دروح یناخ

 زا تسوا ینیشام و هدر باتخ یکدنرا 0
 ٍم هناقتاع زادگ و زوم رب یاهناتماد هدهاتم"

 رسک قاشع شن .رد اس بروم ۹

 ك

 ۱ تس هجا و برس بس

 ست ثخرسب یلو دندومنیب

 د و استار

 لاسجه # كن یروگب رگ » ر 1

 مسناظج یچ نسل نسسنآ

 هلحرع رد یتح و شاب ماودرپ .دنتسنا ون
 .عورش نایاب تسل یرتنعاصم تسل

 بلاجع زا ,نیا و دبادن بسک دوح تنلاعف

 اب« نیو» ۰ "كه نوچ ینادنمرنه هک -ا
 نا وا رف نایلا- مخ ریلع «یسالق اد و رتسکنل«

 باتاعس تهج ار دوح تعادب نانچبه تیلاعف

 یور دوح روصح اب و دناهدرک طظنح نا رگ

 تییصوامرگن آ زا ياهقراب دنا وتبم هد رپ
 دهد لاقت ار هتشلگ نارود یگداع و

 تسماف نآ اب «ثاپ یروگن رگ »

 «هنادرم و ارگ هرهچ . نیچرب یفاثسب , دنلب
 روهه شداهپا رپ داشج و تشبرب یاهو را

 یاعتتم رپهچ رگا دشاب نیرقآ ناجیه دناوتیم

 نی ریز بل و هدبود شاهنوگ رد رایخ ۳۳

 تک هچرگ كبا «ثاب .یروگن رگ

 دودعیاهلما اب یلو دوتس رها اهلیف رد

 تب وجع دودح تسا هتسنا و ناجچیه دوح

 ! رادتسود لمح رد ار دوخ تره و

 , دزاس ماود رب

 د هح

 تک ریددعم یاههلف رد لاحات كي

 یراب هسر رد اصوتح و هتسچ

 دراد یتاتخرد هقباس « نرتسو

 د رحآ زا

 و ۰ بش هعسن رد لادجا» ميدند

 ۲ هکیلاهنرتسو

 یاهملف

 تب

 تام ی

 هتشذگ یاه درتسو هکننا عرب و دوب «اک
 ادیعب دناتون راکهاغ دح رد یر 1

 هانک كام یالاع» و *بش همسن رد لادح»

 من + .دناهدیس رن زین اهلآ زرس هاگچبه

 ۱ پانقآ رد لئود « نوچ یراتآ

 زا « درز نامسآ » . هروسو

 ثكثیک /
 ماو»

 :*ثاسک یرته» زا « دب لواتش» , «سلو

 وا ناو زاب رب ایلد* و « هیشا روه ناتیاک «

 ۳۱ هحفسر هه



 روبجم و درادا راکدوخ حسرون امش نیبرود نیارباتب
 .دینک رکق یتح 7 سا .7 دادعاهرابرد دتسین

 روظنم ناوتیم تشهربوس یارب هک یرگید زاهتا
 یسگنر ارتکا تشهوبوس یاهلیف , تسا نآ ینازرا درک
 رطاخ .دناهتسا وخم ملیف عوننیاناگدنزاس راکنیااب و دنتسه

 دننک ءاترا تهچره زا ار ناگ دننک هدافتسا

 تشه ربوسمزادناابیلصا یگنر ملیف عون ود الوعحم
 روس رد هدافتسایارب هک تسا یملیفلوا عون .دراد دوجو
 :و .(دنیوگی م ستالاب ارثآ ینف نابزب) هدش هتخاس دیشروخ
 ملیف رگا . تل یعونصم رون یارب بسانم مود عوت
 اهریوصت كنر دینک هدافتسا بش رد ار زور رو صوصخم
 زورردار شرولصوصخمملبف سکعربرگا و .دشدهاوخ عرق
 دراد ناکما لاح رهب .دن دهاوخ ینآ اهگنر دینک هدافتسا

 هک ۸۵ هرامش رثلیف زا هدافتسااب ار بترو صوصخم ملیف
 زور رد یراد ربملیف یاب دیدنبيم دوخ نیبرود زتل یوررب

 عوننبا یاربهک یلابازم .دیریگب یبوخ هجیتن و دبرب راکب
 : تسا ریز حوشب تسا هدنهتفرگ رظن رد ملیف

 جیرتراک تروصپ هک تشهریوم یگنر ياهمليف ماعت
 مامت نوچ و دناهدخ هتخاس بش رون یارب دنوشیم هضرع
 ناوتیمییاربانب دن زهجم رتلیف زا هدافتسا ناکمااب اهنییرود

 اطمسو رد تسا نکمم . درک حیحصت زوررو رد ار هجیت
 اب و قاللا لخاد رد ار ملیف هیقب .دیریگب میمصت یرادربلیف
 اب دیلک "تروصنیا رد دینک یرادرملپف روتکژورب رون
 دیهدیراتفاب دیناخرچیم دراد رارق نیبرودیورهک یاهمکت
 یاهنییرود رد) . دوریمرانک زنا یولجزا رتلیف هجیتت ردو
 .(دنکی م قرف یلمع شور فلتخم

 ینامنیسناسآ متسس كي , دیراد تشه روس هک امش
 یعوطوم هنادا زآ .دهدیم زاجا امشب هک دیاهد رک باختلا ار

 مبتلگار تشه ربوس ملیف یاپازم .درک ميهاوخت حص نآ
 1 تسیچ نآ بیاعملما

 زااماتسا رنک .م.م ۱: و هه زا نآ تعیق هچرگ
 . تسا رتنا رگ درادناتسا

 . داد صوصخم شرافس یتسیاپ !رثآ
 یاهناگادج تمیق دیفوماپس ملیف یوشنش یارب

 ۲ هرابرد هزبمآ یاهشخب رد هک دیژاسب یملیفو دینک باختناار

 [ هايسودیفساما تسا ناوارف تشهربوس یگنر ملیف #

 د ار ملسف ناونيمن تسادوچوم تشهرپوس
 نآ وتیمن نینرود لخاد رد ارولا یدلععنلا ریاب هدناد رگ رد

 ۱۵۴۳۵ لتم دوجوع یاههرادنا ریاس رد هکلاح, رد . دادماجن"

 تصضعب نییرود

 یاهثاس راک سرود هلیسوب ولا زید لمع .مع سا 1

 رتدور دآ شیامن عقوم ملبف رانک زیر یاهخاروس
 ,دن وشیم با رخ  ملیف یاههژادنا رناس

 تسا درادناتسا ۸ زا رتگ ر زب رب وصت رداک هکنااب ۵

1 

 هدرب یور یسیاب یرتگ رزیداعبا شابن عقوم هجیت ردو

 یا رس .دوشيی هدهاثم یسوصع فالتحا اما دوش داجبا

 هکنبااهک هانک یمن یتواع یریلیم ۱؟اب تنه رپوس ز

 تشفریمراکب یگناخ یاهملیف شیامنیا رب ذرادناتسا ۸ الق

 ۸ لگنیس
 یسناز مع ین هقفط انتبقخ مس نا

 داجبا فالتخا یمک .م.م ۸ هزادنآ رد همهنااب ابا درادن
 هک تسا یئاهمزادنانامه اقتقد ملیف داعبا . تساهدرک

 یاهروتکز ورپ اب ارنآ ناوتیم نیاربانب.دراد تشه ربوس
 عوناب یجیرتراک رد تشه لگنساما , دادناشن تشهریون

 روس یاهنیبرون رد هجیتن رد و دوشیم هضرع توافتم
 یتسیاس دوش شور عوضوم هکنیا یارب . دریگیمناج تشه
 :.داد یحیحوت

 تشهربوس « كادک هکعیقوم « دش هتنگ البقهک روطنامه
 لسیاسو ناگدنزاس ماعت تشذگن یربد « درک هعرع راژاببار
 حیرتراک دناوتب هک دندرک دیلوتیئاهنییرود ایندردی امنیس

 همق ایرضقت . دهد رارق هدافتسادرومار كلادک تشه ربو
 ردهکی جوف تکرش زا ریغ دندرک ار راک نیا ناگ دن زا-
 یاهنییرود دیلوتاب و درادیرتهب یهدیقع درک اعذا نباژ
 اردوخ یمدیقع تیناقحاتدرک شالت - دوخ تشه لگنیس

 یاهجیرتراک - اهنیبرود لخاد رد, دنک تیاثمدرع یارب
 - اهجیرتراک لخاد ردودندادرارق ار ناشدوخ ۸ لگنس
 (مرکی جوف) مانب - ناثدوخ هناحراک تّخاس یگنر یاهعلیف
 , دوب

 یتانشآ ما ناتسلگنا رد (مرک یجوف) « نامز نآ رد
 یناتخردیاهزور یسیلگنا یاههناختراجت زا یرایسبودوب
 یدایزناهاوخاوه « ینازرا نامهو « شایگنر یبوخ نامهب یجوف دیفسومایس مليفنیا زرد صوصخباما .دهدیم همادا دوخ ها ربیتخسب مهزونه یتح دندرکن ینینشیپ ۸ لگنیس یارب ار

 یارب یناهنییرود ینباژ ناگدنزاسرگید ضوع رد هدرا
 .دوشیممامتنارگ هک دنزاسیم یجوف یاهحب : رتراک

 لیامو شورف یاههزافم زا یمی « تاتلگنا رد
 : دنشورفیم ارثآ یاهنییرودو ۸لگنیس ملیف « یزاصلیف
 ادیب .م.م ۱۱ اب هم زا رتشب بتا رعباما دوشیما.یپن را دناتسا ۸ اب ۸ رسوب زا رتمک یلیخلیف عون نیارگید ترابب
 . دوخیم

 رتشوگر اهچ ۸ ریوس هکیلاح رد.تسا رتکیراد و رتدلب تشه رسول جیرتراک زا هیاقم ماقم رد۸ لگنیس جیرتراک
 , تسا

 لصاد رد ملیف یاههتلح هک تسه نآ رطاخب نیا و

 دریگ رارق رگیدکبرانک ۸ لگنیس لتم هکنیایاجب جیرتراک
 دهدیمن هزاجا هک تساهلتم نیمهو .دنراد رارق مهیوز

 لتصع وددرگرب بب نییرود لغاد رد ۸ ربوع ملیق
 . دون ماصنا ( نژوسپیا رسموم ) ای و ( ولازید )

 تسانآ تساهجوت لباق یجوف ملیف رد هک یرگید هکن

 ,ناربا یامنیس ردرابنیل وا یارب
 رادومننز ملیف رد«تز»

 مورگ رد هام دادرخ مهدزاي هبنشراهچ حس زا

 - وکانوم - ایرد
 انباسس ناریا  كيفيساپ - لاسروینو#

 «شرجت» اراتسآ و نوراکسیلوپسرپ

 دراد دوسجو رالی ملیف نیا رد هک

 (تسا مواقم و كزان هداعلا قوا و رشیلوپ سج
 ءاهرلیفتوف6۰ زا يسجوف كزا مسلیفتوف 2۰ لبلدنسهی

 یک زان رطاخب .دنکیم لاغثاا ر یرتعک یاضف - رگید عون
 لی رظن ۸ لگنیس یاهنییرودرهاظ - جیرتراک حرط و ملیف
 . .تساهنیلرود ریاس زا رتگشقو

 سع كب ۸ لگسیس یاهعلیف رد دوجومرالبع لاح ره

 : دراد مه

 اکسل ۶۱ ونا ریاس ندنابسچ یارب هک ملیف بسچ #

 سیع نبا ؛ تسینهدافتسا لباق عوتنیارد دوریم

 د ابا .درک عفنرم رتهب پسچ عونکی نتخاساب تسا
 دناسچ مهیا ر یجوف ملیف ناوتیم یلاهرا وناب رضاح

 دوجو ۸ لگسیس و ۸ ربوس نیب ینف یاهتوافت عفاو رد
 ؟ دناهدش حرط یروط متسیسودره و درادن

 اجر

 گیس ۸ یاهس رود باختنا هتبلا .دنزاس مها رف ار هدافتسا

 ۳ یمود تسد یاهنییرود ۰ دراد یرتشیب تدونحم

 .درک ادیب ناوتيم دنتسه مه رتنازرا

 مریوس یاهبلیف و مرک ی جوف نين یتوافتمه تمیقرظنزا

 اماک دناهدرک هدافتسا مرکی جوف زا هکبناک و تسن

 تبرقکا ۸ ربوس الامتحا هک دسریع رظنبایا .دناهدخ دنقالع

 لفاال .- درک دهاوخ پلج دوخت ارن؛هدرا وهزات زا یرتشد

 .. - دوبدها وخ نینچ ناتسلگنارد

 تسا نآ دوش رکذ دیاب اجنیا رد هک یرگید عوضوم
 هدافتسا نآ و دوشادیپ یلاکشا ناتیاختنا رد تسا نکمم هک

 . تلهاگشابای هناخ رد شیامن یا رب یاهفرح یاهبلیفزا
 اهمزادنا زا كب ره تسصمو هصالخ روطب روظنمن همهب

 ؛ میهدیم حرشار
 دوجواهن اخباتک نیرته رد یرتمیلبم ۱٩ یاهیلیف *

 یرتعیلیم ۱۱ یاهملیف زا یضب (نردم یاههناخباتک ) دراد

 اسهنآ زا یدادعت هک دسریم شورفب ادصاب اي و ادص نودب
 رسگبدفرط زا .دنتسه رتنارگ ی ناتساد یاهملیف. دتهدنتم

 ضرق شیامن یارب ناگیار روطب نا وتیمار دنتسم یاهیلیف
 . تفرگ

 اههنا وناخیمرگ رس یا ربیملیفناونعب ینامز .م.م هص#
 یلاه4- ومجمناگ دن راد زا یضبزوتهیتسا ریو دوب هدشهتخانش

 :هکرع یا رب بلاج یاهملیف یفاکه زادناب. ملیف عون نیازا

 . دنرادرایتخا رد

 حاور هکیعقوم زا شیب نونکامه درادناتسا ۸

 ملیفعون نیا .دوشیمادیپ اهیچهناخباتک طاسپ رد - تشاد
 دوجواهنناخناک رد تنکم یادصاب تشه رپوم ملیف و

 . دراد

 تشه ریوس و درادناتسا ۸ نیب توافتمتفگ هک هنوگنامه

 یاهیلیفزا یرایسب . دوشیم صخشم نداد شیامن ماگنهب

 شامل لباق ۸ ریوس یاهروتکژ ورپ اب نونکامه ۸ درابدناتسا
 رانک اهدناخباک یاهملیفزا ۸ ریوس دسریم رظنباما دنته
 یاهخاروس دیوگیم هناخباتک نیلوئسم زا یکی .دوخیم هتناذگ

 ملیفپاچ ماگنهب.دراد دوجو تشه ریوس رانک رد هک یزیر

 یستفوم دیاخ صقن نیا اما . ددرگیم ملیف ندشپار خ تعاب
 :دنکز اب زین اههناخباتکر داردوخ یاچ ۸ ریوس هرابودودشاب

 لوا لصف نایاپ

 دراد همادا

 و«ملعم» یعقاو شزرا و موهفم
 ۴ تساهددرگ

 : یاهامنیس

 نامک نیگنرس نوفسیت



 راکسا خیرات رد رابنیتخن یارب 8
 ینلعتیروتکآ هب لاسیرگیزاب نیرتهب هزیاج
 یادصا و میمصت ذخا ماگنهب هک دریگیم

 هتشگ رد . تسین تایح دیق رد هزیاج
 زیا وچهسک .دندرکیم مهتمار یمداکآ الوئعم
 دوویلاههک .دنکیم میدقت یناسکهب ار راکسا
 سیامن یرازگ هباعرساهنآ یور دراد دصق
 شاهدنرب یارب راکسازیاوج لاح رهن نوچ
 ها رسهب تیوبحم و ترهث یدایز رادق .

 یادهااب یمداک آ یروژ لاح - دروآیم
 توقالبق هک جنیفرتیپ هب دوخ هژیاج ناز"

 .دهدیم ناشن یفنم شنکاو یوحتب «هدش
 هثداح كب ناوتیع ار یمیمصت نینچ #4

 اعقاو -دروآ باصب راکسا خیرات رد كرز
 رستیب هک دنزب سلح تناوتیم یک 4
 هدنار ) «ورینود تربار» لباقم ردچنیق

 نایج « (هکبن) «ندلوهمایلبو» ,(یسکات "

 نولاتسارتسولیس (لگشوختفه)ینینایجول
 عوسره اب .دشاب راکسا هدنیابر (یکار)
 یناوج نارگیزاب یژوریپ ینامک و سل
 «نولاتسا رسولس»و«ورین ودتربار» نوچمه

 لاح رب نوچ بوعنیم رواب لباق رتشیب
 یاسنیمدنیآ یارب یناوج یاهوریث اهنآ
 .دنتسه اکیرمآ

 تسا یرگیزاب نیتخن جنیف رتیپ
 .دنیبیمن راکسا هقباسم رد ار دوخ تیقفوماک

 ؛ دوشیم مالعاهدنرب ناونع هب وام یتقو
 یو

 هیاس - قرب و قدژرپ و داش مسارم نیارب ۱

 . دنوشیمناماحا
 هدنرب بش نیا رگید كرزب یریگلفاغ

 یکارمنب تایمنمگ و جرغرک ملیق ندخ
 نزتشم یکار «نسدیوآناج» یهتخاس ۱

 یاضف و طیحم كب رد هک تساینزو تو

 سامارب اهمدآ طباور هک نفعتم و هدروخاو

 . دنزاسیم بآ رد 1

 یگدنز هب تهابشیب یکار تشذگر م

 رد ی
 کعنمیکار رد تساهتشادملیفو شیامن یا

 . تسا

 مسناد هک دوبی رگیزاب تولاتا ۱
 و دشیم بوک رس شیاهب زا وریدنلب

 اردوخ تساوخیم هک رولعتآ

 یسهم هسبا مئادی راکیب
 لاصسااب - دادیم رارقوا لباقع رد ار

 . دشيمن طبارش میلست اوا شکر س یهیحور

 شیراکیب یاهتصرف زا یکی رد وا هرخالاب
 ار دوخ یاهیگدنامرد و دی وتیمار یکار

 دوچ وا یهتشون ,دهدیم لاقتلا وای ایندهب

 تسلا وتیمیتح هک یاهداعلاقوف تیساسح زا

 » 20م یترعم

 مسلیح «دورادروخرب « دشاب مه یعقا و

 هم - دریگیم را رف هجوت دروم دوز

 یلصا طبارش زای کیارنآ رد یزاب نولاتسا
 یعلم و - دهدیم رارقنآ زا یرادربهرهب

 مساشیم نم ییوخب ار «یکار» طقف هکدوب

 بیمنم زا رتهب اریسکه چ امش - نا رگید هن

 ار شقن نیا دناوتب هک دینک ادیپ دیناوت
 .دیامنیزاب

 دنچم یراکیب رطخ لباقم رد یتح وا

 هرخالاب و دوشیمن ویرانس نتخورفهب رضاح
 دزاسندعاقتمار زتسیترآد تنان وبیناپمک و ا را رصا

 دوشیم هداترف نیبرود یولجهب یکارو
 نا تیقفوماب یدیسا نوچ ملیف نابحاص

 رتحرخمک هچره. دننک ی م هیصوت ملاد هدنرادن

 ده ی قا را ۱۷

 ات وب ویو حرم ملیف زا یاهنحح 8

 اب نآ یمدنزاس «نسلپوا ناج» اما

 یسکار یارجام سفت و رهوج لماک كرد
 تیحیمص ظعح فورصم ار دوخ یهس مامت
 راک كدنا یاهجدوباب و دنکیم نآ هژیو
 نودب یمداکآ هک - دهدیم لیوحت یگرزب

 مسلیف جپ وزج و دربذبیم ارثآ هحماس
 .دهدنیم رارق هزیاجتفایرد یا ربدیدناک

 مسسلف نیرتكيدزن

 تسا «تمولیندیس» یهتخاس «هکبش»

 دوخ تسسص و تقادص هب یکاررگا

 ینوت فرح و هلئس هب هکشء دراد ءاکتا

 ,دراد یمرگ تشب هلیامنیم حرطعهک

 تسا یخلت زتط هکبت
 نسب هلوگچ هکنیاو نویزیولت تموکح و
 ار یناسنا تامهافت و دنکفایم یلادجاهمدآ
 . دزایم لرلزتم

 هکبش فورعم تسیراس یکسفباچیدب

 نویزیولت هدنبوگ كي یشکد وخ سادا یار

 نیرتهب راکساهدن ربنآ رطاخب و دوب هتشون

 نآ یارببیقر

 دون هرابرد

 ساسح هتباس رد دوشیم لانبژروا یوبراس

 ماجنارس «هکبش» و «یکار» ملیفود نیب
 هدن رب و دنفايم شیپ تواغت یکدنا ابی ار

, 

 .دونیم لاسملیف نیرتهبهزباچ
 رد رسگا «یکار» دنبوگیم یاهدخ

 راسسکساهقباسم رد ابا دش هدنرب ینرتنم

 .دنک توالاد ار شیاپفر تسناوت

 «روهمج سیئر نادرم ماحن» یاهملیف
 زا یک انهدنار و «الوک ابیلا» زا

 روح هفباس نیا رد مه سیسروکسا
 , دنتشاد

 ار شاهدنژام تیففوم یضحیکار

 هدن رب «نسدلیوآ ناچ » و دنکيم نیمضت
 و .دوشیم لاس نادرگ راک ن هرتهب راکسا
 هب»هرهچ) «نیگ ربرامگنیا» نوچمه یلاهمان
 لوک اپنلآ « .(هکبش) تمولیلدیس ۰ (هرهچ

 رلوعتروابلو (روهمج سین
 . ثزابع ماکان ار .( لگشوح ته

 یسکار ملیف كرزبتیعفوم دوجو اب
 «نولاتسا رتسول» نآ_یعقا وقلاخنانچمهاما
 ارویراس نتشو و یرگیزابن هرته زباوح

 ریئر نادرم ماعت)

 هرابکپ دآ یاچباما  دزابیم شبابقر هب

 هسس و دونیم رگیزابنیا هجوتم یئابند
 دنابيم تسد هداعلاقوف یترهش

 * یکار » قوف هزیاج ود رب هوالع
 دروآیم تسدب مهار ژاتنوم نیرتهب هزیاج
 ها رنک تاکسا» و «یسلاه دراچبر» هب هک

 . دریگیم قلعت

 دنکی مورخ ار یرگیزاب زیاوج «هکبش»
 . دتفایم شیپ «یکار» زا عومجم رد و

 نیرته هزیاج راهچ زا هزیاچ هس

 نیرتهب زیاوج :دوشیم هکبش بیصن یرگبزاب

 (یوانادیف- جنیف رتیب) لوا شقن نارگیزاب
 مود شقن یاربن ز رگیزاب نیرته هزیاچ و

 دوسخ نآ زا ار (تیرتا یبرتانب)
 تکی

 نرته هزیاج تفایرد یارب
 هرهچ) «نعلوا ویل» نوچمه ینارگیزاب « لاس

 رسپ ) «ورابنیتسیرک یرم» و ,(هرهچ هب
 (یکار ) «ریاثایلات» و (وع رتخد ,ومع
 .دیدوب هدش دزعان ,(یراک ) لاپنایسیس

 سر ۳

 یارسس درم یرگیزابن هرتهب هزیاج
 : دنهدیم یمیدق هثیپرنه كيب ار مود شن
 رییدرسشقن رد یزاب یارب زدرابورنوسیج
 ماست » ملیف رد تسپ نتگنشاو همانزور

 ...*روهمج سیئر نادرم

 «تیدرمسجروب» هزباج نیمه یارب
 (نلارامیمدنود) ربویلواینرال و.(یکار)
 (یکار) «كنابترب» و (هکبش) یتیدت و

 ۳ .دندوب هدش دیدناک

 رب«والع روهمج سیر نادرعمامت ملیف

 نره زیاوج هدنرب رک لاقوف راکسا

 نیرتهب (نمدلگ مایلبو) هدش یابتقا یویراس
 بزت و رف سل -یسوداتلابپر وترآ ) یرادرپادص

 یحارطنی رتهب و .(بومیج .ردناسکلا كيو
 (زشنیک جروج - زنیگنج حروج) هنحم
 . دوشیم مه

 یقیسومنتشون یا رب «تیمسا دلگیرج»

 نره راکساهدن رب «سحن علاط» ملیف

 , دوشم لانیژروا یقپسوم

 «دنسیا رتنا !ربراپ» ما لاسن ٍ؛ا رد
 ب یم مشچب راکسا ناگدئرب فیدر رد مه
 نرتهب راکساهدن رب زمایلپو لبووا .دروخ

 هثمه» كبتنامور مت یارب لانیژروا زا وآ
 « دونیم دلوتم یاهراس» ملیف رد «راهب

 ددندرگیم
 ۳۲ هحفص رد هیقپ
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 هتشدگ وا زا یلام و ,نس هکتآاپ یتراجع

 : كي دوب هتشن شرسرب یریپ درک و
 شوخ و ایزو ناوح رترکس قاع لدنم

 مند

 دوب هدش دوخ یادا

 هب تین هقالع راهطازد اهتدم

 نآ اب دیسرتیم نوسچ تئا» دیدرت ناوچ
 ورثيء رخالاپ . دنکب شاهرخ ٍلابو نم

 اره هب 3ف , تل نیلح ءار

 تنگ زاط
 موزه

 ۲ دیوش نم هوب یزوز

 جاودزا و قشع #
 یاهدفاک زا یکی دراو یشورفلگ نز

 تشیاهت هک یدرم فرطبو دش هزبل هرناغ

 تشگ و تفر دون هنشن يزيم
 اه هثفن ننا زا هتسد كم : اقآ

 . دن رب
 . يهاوخست ۰ مرکشتم -

 دیرادشسود هک ینر ه ار اهآ

 .-.. دینلک میدقت

 تنگ و دینک مهرد ار اهبخا درع

 رتحد

 رتخدهپ +

 هک ,دیایم نانشوخ اپآ |

 .مراد دز یم  مرکشتع ؛ ملاج هن

 وتار هانگ

 درکیم دیدزابنارابیب زا شخپ یر

 ار شاهلک ورس هک دانفا یدرم هب شنچ

 و تفر ولج , دندوب هدرک جیپ دناب تخس

 تفگ

 ؟دناهدروآ . احیا هچ -یارب ار امش

 تفگ و درک یاهلاندرم

 میاهولاز رطاخب

 نسیمز و تفر فعص نایاهونار دس

 ۲ دیدروخ
 هتشن میونز یور مرئرکس + نایرق هن _-

 شرتچ هتسد اب تفونآ .دش دراو منژ دوب
 تخادنا زور نیاب ارم

 یزورما یاههچب
 زاآ هکسلاح رد یاهدانفا اج مناخ

 دوب راکشآ شاهرهچرب یلارگنو تشحو
 رانک تکمینیور هک یاهچب رب هب ار دوخ

 رسب یسکت هلجم كبو دوب هتشن ناداخ

 .دنامردزبم قرو ار تخل یاهنز سکع زا

 لفب مه یکسیو یرط كب هچبرپ انس
 یمیاعرج یهاگ و دو هننادگ شنسد

 . دمشون

 هرظتمنیاب هلفحل دچ هکنآ_زادمب نز

 ِ تفگ و تفر رفولح دخ هرس بیهعت

 نیا یشکی عن تلاحخ ! ناجرپ

 ویروخس یکسیو و ینکس اتاعن ار هلحم

 اهزاک نیایاجبتسین رثهب 3 یتکیم "راگس

 ؟ یورب هردم هب

 بل زا (ر شراگس هچب رسپ

 :.تتگ و

 ملاراهچزونه . ناجزبزع متساتم

 . تسا مدشن ماین

 تشادر

 دمنیبيم الات رد هک ار یکعود #

 نادنمرتهزانت ود هتشذگ تارودب تسا طوبرع
 تساهدنناوخ اهنآ زا یکی . موبو زرم نیا
 یاهدهنارت "یا رجا رد یدابز نارادفرط و

 وبدارو رتانت هثییرمه يمود و دراد یناربا

۰ 

 حدس عایق هعلمف رد هصن

 لسکتشنهعطف ۲۰ زا هک لداتم ربوصت 0

 یروط دعسو دیتکادج مه زاار اهنآ هد

 و لماک ربوص هک .دیهد رارف مه یولیب

 دیلاوتیم یکعلاب اب دیروآ تسدب ینابوگ

 و دیهد ماجنا دوخ نهذ رد ار لعع نیا
 راکنهرهچ ننا یلاسانث تهج اردوح شوه
 زا یکسب قلعع هتسه نا روح , دون

 دیدشقفومرگا تسا نا ربا یامنیس ناگ راتس

 دیتفاب ار یو ماو دیلامن مهرس ار ریو

 یاربشاهملیف زا ملیفود هارمهب ار شات
 . دیوش هدنریو .دیسیوب اه

 تاقداسم ناگ دن رب
 بس ( نارهت ) .یردا عیاص ارتیم

 هدازاخاب هللادبع -( لارا ) یدسحم هوکش
 ( نارهت ) نورب زیورپ - ( نادمه )
 یبماوسق ردان ( ناهفسا ) یتلادغ دوم
 ( نارهن ) یرهچونم دمحم (ناجیها )
 یضترم هنیظو زابر (ناهنسا) یلدراانیم

 یتصخا دارم یلع ( نارهت ) یگیییلق

 , (یولهپ رس )

 یمن یاع مس اف ملفددجرد و تسا

 ثداوح اهج ملیف رد هلمجز ! تاددوت

 مان سحاشا راهبا هجناج لیصاقتی دااب

۳ 1 

 ۲ 1] الا
 ۱ ۳۲ ۱ لل ۲

9 

5 

۳ 3 

 الت

 ۲۷ نت زا

11 
7 

۱ 1 / ۱ 



 ۰ ۲ هرامش ینامنیس حرط نیرتهب لودج

۷ 1 ۵ ۴ 

1 
 فژوجطسوت هک یوسنارف كپب ود اراکتیاجیبعلیف لصالاییلگتا رو

 كچوگ مان - نیتلاسنک ی دات رش اب دوب یملیق (هروطچ ...) - ۲ تفایهار

 یملیف -4 تسبریمض - اهیندادزا -اهشو نم_تاجنفصن ب۳ دنرادن تفاعا

 یالط تنه یاهعلیف روتکآ لواما - رازفلعموکش و دیالکو یناب یاهملیق
 نادرگر اک لیماف -۷ دادعا دعآرس.س هسلارف رپ یسجرب - ٩ تامبهدلز و

 اینک شاهنشگر یه همنارف یاهنیس یشخو هبرسگ - كچوک درنگ زب و
 و ...)  رتانت قفوم نارگیژاب زا یکی لیماف- ٩ ناکم - تسا سحنعلاط
 س ابلوسا رات و یعفا یاهیلیف روتکآ كچوک ما -۱۰ یداردناس تک ر شاب دو

 | رثار نو یواسم - ۱۱ ملیف سراپ زادوب یملیف (یسنوشیپ ...) - هدنزرا 3و ی
 یلیف (منکيم تنوغاد ...) -- ۱۳ برع یفت- رثیا رب لوبت کر شاب د

 زبوج,یب.لا یارجام یاهملیف نادرگراک- ۱۳ینطو ناگدنناوخ زا -

 بسلیف رد یبلاج یزاب هک (یلابرد دزد) ریناک وب ملیف نادرگراک و هتییرنه 2۱
 .ایقف روتکآ (نوربات) لیماف - هلاخ و نزیاهملیف یفنم هرهچ - ۲ داد

 نادرگ راک كچوک ما -4 نتشادنویرادن تمالع .ف رحکیرارکت - هتسکشرس ره عآمد]
 مسلیف یفنع هرهچ لیماف - ۲۳ سالم اف هرسهچ كچوک مان - كجیلیب

 یتسیرسسک كچوک ما رازی ملیف ینارباهراتس - ه هدازیخق یلهع
 ستخاس و ناربایاهنیس ملیف نیلوا شرتخد-۷ ادن تامالع زا - هژات -
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 یشحو ملیف هدنناوخ و هشیپرنه كچوک مان سان زومایب دیاپ ناگدادلد ملیق ؛
 . هدازرامس رغصا ویمب رک هلاژ تکرشاب تدحو زا

 (زیربت) رگرز نصان - حارط
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 یددانینیعه
 تاصلک نیا ندوعل پیک رت اب دین یعس  یاهنیس قفوم یاههره
 ودپروآ تسدپ ار یلاکیرما روتکآنیاما سیم

 7 ام یار اد دوخ یاهیاوچ ریرع هدناوخ مش
 مدح صسم 4 وفب 4 هج تو 

< . 0 

 یمن

 :نیدزورف نیدلوتم

 ... هدند ۲ هتفه رد امش وذ رس

 يروف یلو تسا یمتج امش تیقفوم . دهنکت اهر هراک هميئدیاهدرک عورشهک اریراک
 , تشاد دیهاوخمهافت نوخهقالع دروم صخشاب . قاشع يارب تسا یسانع هتفه . تسیل

 :تشهبیدرا نیدلوتم

 «کگیناک هب تبن انمض ؛ دیزانرطاخ هدیجنر دنتسه سامتردامشاب ایئاد هک ار یناک
 ی ب و شارا لاک ِ رد ناتن ایفارطااب .دیشابنعف ول رپدنتسه رت فیس اشزا

 : دادرخ نیدل وتم

 یقشعهنیمز رد . دیجنسب اقیقد ار دوخ یئاناوت و تافاکما « یراکر هعورش زا لبف
 روصعت ناتهقالع دروم صخش هک دینکن راتفر یروط.دیشاب قیقد و مارآهک تسا نانحالص هب
 دنا لفاع و ۱.زا هک دنک

 :ریت نیدلوتم
 نینک یراددر۶ دتتسین كنهآمع امش هیحور "اب هک یئاهراک لوبق زا

 . دینک لاسد راکتشپ ابار دوخ هقالع دروم یاهراک
 ؛«ضوع رد

 :دادرم نیدل وتم

 ار دوخ لمعیدازآ .دوش ,مامش بیصن یعیرسفرشیپ « قیقد همانربكي زا یوربیاب
 دبزعرب دوخ رسمه ۱ ندرک وگموگب ۰. دسیهدن هدیقع رییفت بترم و دپنک ظنح | ما ص هدپچ هرشثح - یرناک نوش تک ر شاد یعلیف ناونع - كارامابو د,

 : روب رهش نیدل وتم ۰ تک 54 3

 و قو» قیاطم هک دیوش یاهدنژام راک ماجنا راکیتسد ودیریکب میصلرتدوز هچرح

 دیراد یژرنا مه یفاک ردقپ و تسین رید هک دیشاب نئمطم ؛ دشاب ناتهقیلس

 : رهم نیدلوتم
 ناشیرادافوهب هک ار یرفن دنچ اهنآ همهنایم زا ..ابتکنیتسود دیوشیمانشآ هک سکه اب

 دبدیپ یتسود قسح یاهدنویب اهنآ اب و دینیزگر ب دیرادن امیا

 : نابآ نیدلوتم

 هب اههراتس ؛ یقشعهنیمررد . دیسنرپ قفارت هب ناتنایفارطا اب اتدیریگبهدیداناردوخ رورغ

 دیوشن فالتخاراچد نانرسمهاب ات دینک لرتتکار دوخ یاهلمعلاسکع . دننزیمدنخبل امش

 :رذآ نیدلوتم

 دوخ لد زار و دینکن باسح نارگید یاهکمک یور « دیشاب هتشاد ءاکتا ناتدوخب دعقف
 نایاپار ناتیاهراک لاکشا نودپهک تسه امشرد یگدنزاسو یژرلا ردقتآ . دیراپسن یسک هبمهار

 ؛ ید نیدلوتم

 ؛ دش يل زچ یئاطخ بکترم یک یتفو . دیریگن یدجدایژ ار هرمزور یئزج یاهیتحاران
 مه یکدنز بیترت نیاهب ؛ دیشاب نیبشوخویسیمس . دیناجنرن اروا دید یاهدافتنا
 .دوشیم رتنانآ ناتنایفارطا یارب مه و امشیارب

 ؛ نمهب نیدل وتع
 عفوس نض رد دننکیم ككرد ارامش یاهتساوخ ورکقف زرط 4 دینک ترشاعم یدا رفااب

 . ءانکیم ادب یرتهب عنو جیردت اهشیئوغاز یگدلز . دنشادامش قوشم دننا ونیم

 : دنفسا نیدل وتم

 . دیوش تحارا و درسلد مناوم اپ هروخرپ تروصرد و دینک صخشمیفدهدوخ یارب

 1 7۳ . دیشاپ هلسوح سزپو قیقد,»انهآیم نایمب باختتا یاپ یتقو

 ۳ 9 دی  ها 1

 ۷ ف



 نوچ . دراد دوجو تعیبط رد هک تسانآ رون نیرتتسرد #

 . تسلا هصق یلصا یاوه و لاح رد یعیبط عبانع زا هدافتسا
 . تسا ظفح هشيمهملبف راک رد رادرب ربوصت میهس #

 یرادرب ربوصت

 لسباق یاههنتکن و یرادربریوصت ۲27

 هسوسو یاههزیگنا زا ؛ نآ رد هتفهن ثحب

 دناوتیم امن یابط ره هکسا یزیگنا
 نامتب یاهاشوگ و اباوز رد یواکجنک اب

 هبهک یناجنآ زا و ؛ دزومان یلاطم , نآ

 . تسا نیعات وهذب یهلخر م

 و گتنگ ره . هدش هتخادرب رتعک مهم نیا
 یاهناهب , دناوتیم نآ هب عجار تحب و

 موهفع نیا رتشیب هچره نتخاس حرطم یارب
 : دشاب

 ملیق دوهش و فثک رد دیاب هدننیب

 دوخ نورد رد رثا هک دسربیهاگآ نیا هب

 .درادیریوصت یهتنهن یاهانعم و میهانم هچ
 یتسرد فرح یرادربريوعت دروم رد رگا

 یرادربریوصت هب طوبرم لئاس و « هدشنهدز
 ندرسگ هب نآ ربصقت , هدشن هتفاکش و زاب
 هدرسکن یعس هک تسا ملق لها تعابج

 یکنکت یاهانعم هک (هدرکیهس رنک ای)
 رسگائامت یارب ار یرادرب ریوصت یف و
 دود ات دناوتیم هبحاصم , دزاس شور

 « دنک كمك اههرگ نیا ندشزاب هب یدایز
 و تسرد مسسم رد « فرح 4۳ یلعرش هب

 هک دزاب نشور و :دریگب رارق شایقبتح

 لس. اهت « قیقد یرادربربوصآ زا رولفنع

 . ۷تسی نسیرود رد ملیف

 و اضف ره هکتسا دقت «یقیفح»

 ۷۲ هحعس رد هیقب

 ۱  نادنم ردههب ده

۱ 

 امزیسهداتس ناکدنناوخ هب
 5 : هتفهنبا

 (بوشآ ر هچ)*دق نیرسن : هیده

 نادنم رتههبدههسانرب رد هتنه ننا یریدف نیر 8 هراس ناگدننا وخ هب اهن

 تسامتیس هرانس ناگدنناوخ زا یکی هب یریدق نیرن هیده یقرب یوراج هاگتسدعب و هدومن
 کریگیب تیلاعف یگز انب ؛ میراددايب «رادبا رس»ملیف رد ار وا یژاب هک یریدف نیرسن

 زاغآ اهملبف رد یزاب هنیمز رد ار

 سا شامن هداعآ «ناوخن قشعزامیارن# ملیف رضاح لاح رد نیرسن زا

 و هدرک رب ارریز نیوک , یریدق نیرسن هبده تفابرد یشکه عرق رد تک ر ش یارب
 ." دیئامن لاسرا ۱۹4۷ یتسپ قودنص سردآ هب هدشنلطاب رمت لابر ۴

 .تساهد

 یریدقنیرسن هیده نوک
 _- .نکاس . بس ۰ ۱

 یک هعرق زد مها وحخیم

 ْمنک_تکرف دصیب

 دن بتاجنیا

 لنش

 سو یه ده تفایخ

 هه

 هنب رز هبده دن رب

 کراصین رفصا یاقآ هضنرز هیده تفایردیارب هدیسر یاهنیوک نیم زا 8
 هداتس رتفد رد زیزع هدنناوخ نیاهیده , دندشباصتنا هدنرب ناونعب هعرق مکحب نارهل زا

 دنیا هجا رم هلجم رتفداب رادسکع همانسانش اب دیاب نآ تفایرد یارب . تسادوجوم اعنیس
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 كنهابش یلع یافآ 8
 ب یارب رهورف اللیل هزمتست

 ناءوت رازهداتنه دودح , ملیقره رب

 یاهملیف لاحبات یلیقع یضترم ب۲

 یذغاکیاهلگ» و نمایاج تاکیس
 ءرخآ ملیفود هک تساهدرک یلادر

 تساهدماین نارکای اورب
 هرانک امنیس زا یخیاشم دیشج -۲
 اهملیف نیرخآ هلمج زا و هدرکن ی
 ۰۶ ناوتیم « تساهدرکیزاپنآزد

 شبامن یدوزب هک درپمانار «دنریمیم هناخ رب

 شه الهخ مناخ 8
 تساهتدمیدسمیلع یدهمو ناچرنت

 مسینادیمام هک یئاحنآا: و دناهدشنج هر

 !دن وشیزایمه رگیدکیاب یملیف رد تسیل زار
 غوکو ک زا یاهزاب یکنر کش 8

 .درک ميهاوخ پاچ
 ردساپسدراونشجیرازک

 لئاوارد هللاءاثنا و تسیترسیم یراچ لا
 رازگرب رگیدراب هراونشج نیا ۰ هدتیآ

 . دش نهاوخ

 شقن یافبا رطاخب دیفم نهپ -
 هزیاج؛ «لکآشاد » ملیف رد «متسراکاک»

 تفایردار درمم ود شفت هتیپرتح نیت
 ۲ هاو

 نایزیورب ورسخ یافآ
 هفورعم یارسنارت یرییدنیمس ۱

 . تسا بن

 ناگدیونهیلک و ریبدرس« نیدهس
 ددن اسریم ماللس امش یارب الپ اقته

 یناروگ هللاترصن یاقآ 8

 :«لوادرم» ینویزیولت لاپرسرد ٩"
 تسسحم یفوئر اشرک یاهپ یاس
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 یسشاضیب مارهب مایف نیرخآ - ۲

 نارکایورب زونه هک درادمات
 . تا مت
 :یاهملیفردلاحب ۷ هدازنینف زیورپ-؟

 - ریگنت فلگشوخیچرح نوبرق س رب
 .تساهتشاد یزاب «رخآماش» و ۰

 یریشناوج الیهس هزبشود
 رد رشاح لاح رد ماکشوخ یرز -۱
 دوخ یگدنز هب و درادن تکرش يملیل

 : میدناسر هلجم ناگدنسچون یاروخ رگیدکبقافتاب «رلتیه نیمزرس رد یناهنسا

 «ینفات یاهشول و شيل » نوت -۳ . دناهدش رهاظ
 ,مپاهدوزفاهلجم بلاطم هپ هک تباهتفهدنچ ار «نیمرکسم» ملیف شیامن خیرات س ۳

 .دیشاپ هدش یضار میراودیما تسین مولعم زونع

 ؟ رصا یاقآ یزا ریش ورسخ یافا 8

 دلج یور ار شوکوک سکع 9 ؛ دیاهدرب مان هک یلاهملیف نارگی
 . میاهدرک پاچ هرامش نیمه --( یلبقم - شخبناور) هیک هبیک :دنتسه اهنب سس

 یکی هبحاصم « هدنیآ هثفه ۲ نامرآ بش همین دایرف
 هعل اعم یدیئ ات هناژرف اب ار هلجمن اکدنپون كرزب قشع - (نیدرف و ِ ۰ ۱ 

 دومن دیهاوخ .نویامه درف) دیفسیالط  (ینسم

 اذغ از[ ۰ ۳ ۱ ۱ ۰
 یرافغ دوعس یافآ 8 تالم م نارگادوس بس (ناروپ -- هل

 اهلی لا ی مصا -- ۰ لس گ وتکب و رحیلع
 مگ مس. فو ظن یردات حریا و هلاژ - قدس ۳ ۳ ۳۰ 1

۳ 
 ت ومن ینادرگر نارباتخاس و كنهآ - (هنیمهن ۹

 ۰ ۰ ِ >1 مل ۳۹  ۰

 اب صع ۹ سم ) جت

 ک . ون ریهشستدحو) ین (شور

 هروخیم منچپ -()ایهس ؟ یاهلگ
 رثماد لات ارهب - ۲ خ رچ ۳ ج)

 ِ ۱ هب موسوم ف ینادرگ ی تن تک ن   ۳ ۳

 دشابیم هدازلع ناجرم مناخ دنمدرخ دیوت یافا 0
 

 ِ رظن هملیف ی رگیزاب

 بل س جم

 تک ۱

 دن فضل >

5 : 34 

 851 تباپ 1 ِ ۷ ۱

 ِِ ۱ ۱ تك

 (نت

 یحواس نسحلادبع یافآ

 ی ایت زهب یارب هاي و یقایتثا د ٩

 5 سردا هپ فورعم «هطوب رم ع

 دیعدب همان دینا وقتیع
 

 وئخساپ هحفص رد ۲

 رز یسه باز تم ۰ ۰ 9 رعش مینک باج ! 1 ِ

 كيزومتاحفص ردارهنارتنیا رعش راپکی الیق

 شیپ یاههرامشهبدینآوتیم . میاهدرک پاج

 و

 یس ۰ بک هک تسا رارق ءایمیک 1 ۳2۳

 بم

 مياتناد«لزغ» شلیف نیرخآ شیامن ماگنهب
 تسد رفل یا یر ح

 نت شیادص هک یاهدنناوخ _س
 1 نزوک » لین هک

۱ ۷ 
 تنامموب

 اد ناسکع هک انآ نیا 8 دیس مه ینف زیو 4
 ! هرادمات لوک ه یگنر یکع :.بساتم 9 ممه اج سلاح 1
 هتشون نینچ « هتشاد لاسرا وگخساپ هحفص یارب هک یاهمان یط یو رک

 یراکمه یرادرپملیف یاهپیکا زا یرایساپ لاسبا . تسا لوکر ه نپسح نم مسا
 ول ول انیجاپ هلمج زاو ماهدش انشآاهنآ اب « نارباهبیجراخ ناکشیبرتح رفس ماگنهب و ماهتناد

 ه (ماهتلرک وااب مه «ایراگداپ یکع» اي هک ادیجیرب

 ینکپاچ ارنآ هک تسانپا مشهاوخ و متسرفیمتیاربار سکع نیا ۰ زیزع یوکخساپ لاح
 رد « دزمتسد ناموت رازه رد تفایرد اپ تسا رناح لوک ره .نیسح هک یسیونب نم لوقزا و
 ۱ دنک تکرش ولولانیج قافتاهب یملیف

 تدزعتسد نالا نیمه الاو« مرادن رتشیب ناموتهلو دون و دصهن هک فیح : وگخساب 8
 ! جالح هدرم دنچ متیبب هک مدادیم ار

 امنیت هراتس - ۱۸۲ هرامش09۱۲۹# هحفص جز
۵ 3۳ ۱ 0 

 2 ِ و آ ۳۳۹۹۲۲ ی و

 حما ساب یافآ 8
 یریگهرانک ؛امتیس زا زیکناروک

 «نارک و جنج» ,لیف ودردیزاپیگ ز اتبو هدرکن

 زا رقو هدیناسر نایاپیار «قثع رتکاخ»و

 یاهملیف رد یزاپ یارپ مقا یددمتم یاهداد
 ۰ تسا هدومن دقعلم : هزاک

 لاصبات ییرک هلاژ و تدحو ۲
 صقن- «دادبآهب لگ هتسدیک : یاهملیل رج
 اثلپ» ... و هدش قشاع منوجرعوخ - ینف



 .(هیقب) هنییآ دد یاهرهچ
 «ملیف نیا یناموت را زه دصتفهشورف .دراد

 شیاهملیف بلغا شورف هک « داری ارب دین
 تیمنرد ناموت رازه دصراهچ ؛ .دعیسزا

 طسوتمشورف نیا , اما دروآ یدونشخ تشدگ
 «یناموتنویلیم بی یالاب یاهعلیق لابق رد
 .تسیلیراجت هرهچ كب وا هک دومن تبا

 . لدریثنا رماک را «مراهچ زور حص»

 و ناوج یامنیس تعدخب ار هار رگیدزاب
 نیا « وای رگیزاب ششخرد . تفرگ ملاب
 وا دیابیم هنوگچ هک دروآ هارمهیار فسات

 بلاق هک تلاد یتراجتیاهملیفرگبزابار
 . تسیل شاپیت و راک

 رب یردان ریما یهانگتت»هب نایم نیرد
 نآ یاظحل چیه هک خلت یملف , ميروخبع
 یلعرفع یگهریت و تشادن یشورز | یلاشن
 « دار , دزيم میخ « ملیف یاهمدآ مامترپ

 یهراوآ «تسدنوخ یلغ» شقن هب ملیف نیرد
 شاهیلعربعامنجا یلوگ هک دوب یاهدیدمتس
 هجوتاب ملیف نیا . تخارفایم هلباقم ملع
 تسناوتیم « شاهنفرگ یاضف و هبامئورد هپ
 لصا ار یدیمون هک دتقفایناآ رظن لوبقم
 مه نینچهک میدید . دنلادیم دهعتم یامنیس

 ورسبور نیست و لابقسا اب « ملیفو دن
 یاهملیف رد هک دوب یتامه داریزاب.دیدرگ
 هکاجتآ زا . میدوب هدیدمه شرگبد یدج
 یهتلگر س ناوج زا ۰ دار یدج یاهملیف
 هرخآ رد هک دنبوگیم نخس یاهدنار اچهمهزا

 یراگنا هجیتن رد .دوشیم اهیربا بای اادق
 رنک اراک , تسا شقن كي رگ افبا هثیمهوا
 : قیفر ظفاحادخ,انگن : یاهملیف رد ار وا

 ؛ هدرک قداع , مراهچزور حبص , رفاک
 مس ربیاهجیتن نیچلب ميجسبرکا ؛ خلس
 كسب ؛ پیت كي , اهملیف نیرد؛ دار هک
 :تساهداد هلارا اریزاب عون كب و رتکاراک

 تبئیح , دار یاربانگت «دوبهک هچره
 هک دوس وا قح هتبلا نیا . دروآ یرتشب
 یامنیس یاهیدنب هورگ لباقم رد یلاختسد
 شیاهفرح همه رد و . دوب هداتسپا ؛ ناربا
 هبار یراجت یاههرهچ و یراجن یامنیس

 یزابو شانتفر هها رییاعا . تفرگیم داقتنا
 رد یزاب زا سب ؛ یاهتیگ یاهملیف رد
 یامنسیمداشگو ت یاهبج هب قلعتم یاهملیف
 یلاهفرح نآ یمامت یمدننک بیذکت « نا ريا

 یاهتیگ ی اهملیف در رد یامزب دوخ هک دوب
 , دومنیم ناوتع

 نینچا ملیف] اور نیرد داریزاب ارچ
 هیجوتار هلئسم نیا یاهیاح ؟ دوشیم هیجوآ
 دوروزاغآ نامهز ! هک یرگیزاب : دنکیم
 یاهشیگ یاهنیساب شزاسرس زا « امنیسه
 شیاهملیفهکنیا هرابرد مه یلاتدا چیه و دیآرد
 یزاب بوخ ملیق دراد دصقاب وم دوب رترب
 یرالفتلا وا زا تسا ملسم دشاد هتشادن « دنک

 یمهماب و هدحد هلارای ءوخ راک هک دوریمن
 .درهگ هدهعب مار بوت یامنیس یلاجرریاپزا
 رد یزاب هب یزبرگ ؛ نایمنیردرگا لاح
 بیهیرتشیبهولج شراک ؛دز بوخ,لیق كي
 یراجت یاهبلیف رد یزاباا هکارچ , دباب
 بوسسخ ملیف كي رد ییوخ شقن یافبا

 «نوپامه » ناوتیم ْلتم رد . تل هدیسر

۲ 

 دیعنوچمه یرگیزاب هکیماگنه ء ابا
 یاهملبف رد هرابکی , بوخ زاغآ نآاب ؛ دار
 بیمباحب یطوتس نیا« دنکی زاب یراجت

 شاناوتشپ مه یریسفت نینچ رگا یتح.دپآ
 یتقوو . درک یزاب دیابل احرهب : هک دشاب
 نبا زج یاهراچ « دزاسمن بوخ ملیفیسک
 ,داد رد نت ؛ اهملیف نیرد یزاپ هک تسی

 اهنآرد داردیعس هک یئاهبلبف نابم رد
 هکیلاهتآ ؛ زین , تورفیمن وتشادیزاب
 اهتت تشادن یشزرا اقلطم انا تخورعیم
 هوالع هک دنکیم یئامندوخ زیاهتعم ایف كپ
 یشوررفزا « نیس بوخ یاههبنج تاغر رب

 یاتخاس. هدرک قداص :دربیسرهب زپمآ تیاضر
 دوبیراجت و ملاس یملیفهک , یلاوقت رصا
 هیهت یلاع هدزاپ تیاعر و4 ثیدنا یاهزرمو

 . دندوبهلیسر مهب « هدنک

 راد یاهمانراک یلکی  رظن رد « داز

 یاهرهچ,دوبیمدح كي رد رگا هکی لاهمرمن اب
 همانراکن یا ؛ الاح اما دومنیم یقرعمار زاتمم

 , و تسا رادروخرب یضیقنونض یاهشزرا زا
 :شیراگنالهس هک دنکیم یرگیزاب زا تیاکجب
 زابنیزا رتهب یتیعقوم هب ینایتسد زا اروا
 نانچمه « یراگنالهس نیارگا . تسا هتشلد
 هک دوب یداردیعس رظتنمدپاب , دبای هملدا

 ودروخیع هطوغ یرازاب یاهبلیف یهطرورد
 ۰ وا زا رتشیپ هک دسریم یناچهب تباهن رد

 تیبوبحمجواهب و دندیسر هک ینارگیزاپ اسب
 تیوبحمن دارم «دهباما « دنتفاد تسدپه

 , دندبد دوخ مشچنبار

 ماجرف نیزا دناوئیم یرایشهاب , دار
 وارد نیتسخن ناوت و بات زوه رگادربرگب
 ۳۹ ,, شاپ

 (هیقب) نمفوه نیتساد
 و «نمکاح نج» رفن ود نیا .

 دندوب 4 لاوود تربار»
 اش «دكربسازتسا یل» اب دارویویل رد

 ووب یبوخ رایسب تسرف نم یارب نیا و مدش
 رارق و مارآ هطحل كي نم اهلا نپا رد

 راک مه . مدوب وپاکت رد مئاد متشادن
 یشیامنیاههورگ اب یراکمه مراک , مدرکیم

 , دناوخیع سرد مه و دوب

 , مداذیم
 سزد .مه و

 یاری یرعت رپ انا تخس یاهلاس

 یسم رکف اهنآ هرای رب هکال اح و دوب نم

 ینی ریش تارطاخ نوچ موشیم نیگمغ » منک
 تتسا مدنام راک دایبن « یارب اهلاس نآ زا

 یودورب رد تیقفوم اب هک یماپا اموصخم

 هروم دوز یلیخ ,مه مراک و مدرکیم راک

 تصرف "كي رد یتح س تفرگ رارق هجوت
 هزیاجن ءا میش یبدا فورمم هزیاج هدنوپ
 . تسازپ ره نم یارب یلیخ

 ككي اب نم هک ذوب تاقوا نیمهرد

 كبام » وا و منه انتآ تا نارگراک

 دووپلاها ربسلیقتساوجیسک دوب «ولوکین
 - (لیمحتلاغراف) «تشرجارک همانب- دزاس
 لرات نم اب ایب هک درک هاهنشیپ نمب وا یتقو

 شرکف تفرگمامدعم مدبخ ار ملف وا
 لباتم در یتبب ملیف لوالر هیتکپ ار
 ... « تفارکناب نآ » نوچسه یاهراتب

 وا انا - 4 یتکیم یخوش متنگ وا هب
 مررپجم ءرغالب رارسااپ و درکیمن یخوب
 عورش یارب و منگ رضا ار مدوخ « تام

 نارگبزاب هلمج زا قازر دوحم 8

 هنیمز رد هک تسا ناريا یامیس قفوم
 رد یاسح یلو تدمانوک یاهشقن یافبا
 هنرک پسک یلماک تیقفوم یناربا یاهملیف
 كي .تروصب جیردتب دوریم هکبرولعب تسا
 .دیآ رد ساشرس رگیزاب

 دوخ تیلاعف لبق] اس دنچ زا هک یو

 نم زا یشپامزآ یاهملیف یرادقم # راک
 نامه : تفگ اهنآ دید زا یب و تفرگ
 نایم رد هرخالابوا متساوخیم هک یتسه سک
 هک یلاج - دروآ امنیس هب ارم مياهبزواب اب

 نوچمه یناگراتس هپ قامت مدرکیم رکف
 زصیج , تنارگ یزاک « ندلوه مایلیو
 . تساه ودنارب نولرام ؛ تراوتسا

 ناتراک نیا اب هک میدید و ... 8

 راکسا تفایرد یارب ینح دیدخ قفوم
 دئدوب هدرک ناتدیدناک

 » .د

 . دوبن یفداصت هجوچیهب نلا و س

 یور املیس ناکراتس بلغا لثم نم نوچ

 نایلطواد نایم زا یکیژیف و یمج ساوخ
 مبلیف نیا ردمزاک . مدرب هدش باختنا

 - ءدوب هبرجت یدایزی اهلام .هب یکتم
 نس. مدوب ءدرک راک مادم هک یئاهلا

 متساوخیم هکلب مشاب هرانس كي متساوخیدت

 رتاترد هچ درکیبن قرق , موتب روتکآ كي
 . ایس .رد هچ و

 داد صتسا و هحیرق دنیوگیمنماب

 دوجو وت رد یاهداملا قوق روطعب یرگیزاب

 هادمتسا و هحیرق مناديمن عقاو نم . دراد

 سا هک مدقتحع اما ؟ ۰, یچ ینج
 دخاب دنمقالع راک نیا هب نم ءژادنا هب یسک
 دنک راک هبرجت و نتخومآ یارب نم ردقب و
 وا غارس هب .دادعتسا و هحیرف نیا اب

 , دمآ دهاوخ مه

 ف دزاب ثكي هک الاح 8

 و یگدنز , یادخ

 و ام نامه نم. یارب یندنژ
 - تئاد هتشذک رد هک دراد ار یموهعع

 نر ها رم ی
 لوانم از محو و لخن هنوکچ هگنیا و

 نونکات هدومل زاغآ امیس رد ار

 لاح رد و تسا هتشاد یزاب فاتخم ممسلیف

 یاهملبف زین رضاح
 هدامآو هیهت تسد ردی و زا تردف و

 رورح ناها هه «نز

 . تسا شیافت
 ۱! یاهنحص رد اری و ریوصت رد

 .دینکی م هدهاشم تردق و رورغ

۳ 
 نوچ . منکیمن رکف « متک

 ۱ ۱ ۰ رپ و بوخ راک امنیم . مته

 4 دب اهاس نم : 0 ۱

 ماهتشاد ارثآ زا یرادرب«رهب

 ابخ مدرک یمس هثیمه همهنپااب

 م ن و منک یکدنز یذاع و
 تم هکنی متاب اهنا اب و ۳ هکنیا هب اهنآ ۱

 اه ر میگدنژ امنیس كرزن

 وتحع ا: تاروست و مناغوب یزتا9 و

 دوحوب ناهنا زد یا

 هنازور دیرخ یار هداب و ۱ ما ِ
 و موریه اهتگ را روس
 « تاقو مک نم شدرک

 م دنناوتیمن ینعی « دنوگینف

 . دپوکیم اهیشیپ یتح
 ک مه یناک و تساشآ نم یارب
 ناشراتک رد هکنیا زا دننانش

 دپ آیم مرظنب . دننکیم بجمت

 اب ارج امق و؟ارچ - دننک مرواب

 دننک بجعت نم ندید

 و پیج اروستاحام هراب رد اهنآ دبال

 یه نکف یتحاس دنراد ناهلک رب ییزغ

 ارب انثیس هراتس ره هک دننک

 سنخم نارتخد و نانز زا یلارمرح
 رولعنیا اعقاو هکیلاح رد . دزاد

 » هدوب یهارپ رس هچپ نم .لقاا
 ماهدرکحاو زا «نریب نآ » اب هک تساهلاس

 "- میتسه هلاس ينپ و هن رتخد ود بحاس و
 ۰ !احنج نودب و مازآ یلیخ

 تروبویت رد مه اب یکدنز لحم . مينکيم

 یلیخام یکنزو مرسه مه نه. تسا یتیس

 ۱ دین رواپ « تلا یعقاو
 لبافم نم رد هبقب

 متع

 ف
 بیس دنز



 (هیقب) هدنک رپ یاهتشاد
 منو ربارب كي ء اکیرمآ «ناهج ر

 یارسب لاتع ناونعب ارچ هک تسی م
 ۳۵۰ یتساب كرویون رد یلومعم یا

 نیا ؛ لای ۰ اب ۵4 نارهت رد و

 ورادامنس هک هدش بس هک تسا یشحاف

 یسانمان رایسب عضو رد یلام رظن زا
 و هدننک هبهت اب یتحارا نلا عطلااب ودر

 « میزاد رظن رد ام . ددرگ میسقت ملیق هل
 یاهناب ز تیعقاو رامآ و ماقرا اب هک هنوگن
 ؛میدرک وگز اب ار ینآربا ملیف دیلوت راک
 رد ار امنیس ناگدنراد عضو دوجوم رامآ و

 یتحارا یاههبر ات میهد رارق یسرزب د
 . میزاس رادومن ار لصاح ت

 توکس هلیپ رد نانچمه یلاپیا هدننک هبهت 7
 لاس زا هک یزاسملبف تیلاعف مدع « تسا

 :تسا هدومن هرهچ لاسا « دشیم یاحا 4

 دیدج لاب هام نیموس هناتسآ رد اپ ثاقیا هکنآ اب
 هجنآ «تسا هد زاغآ یاهزات ملیف زونه : مياهدراذگ

 زا هک تسا یعلیف دنچ ۰ تسا نییرود یولج هک
 یراکی . دوب هدش عورش نآ یرادربعلیف لبق لاس
 و ینق رداک صوصخب «ناربا یامنس نارگیزاب

 تیلاعف یارب یدزمتسد ككدنا هک هنحص نارگ راک
 كي هک هش بس « دنتشادبم تفابرد دوخ هرهزور

 نلاعفنبرد لغت نلاب تسن دامتعا مدع و یتحا را

 ادیت هعادا توکس نلا رگا هک دیآ دوجوب هتشر نیا

 ,هتفرگ هناورب یاهبلیف شیامن اب كث نودب : دنک
 هلئهد شبامن یاههورگ « یراج لاس مود همین رد
 یا رب یملیق ؛ دناهدش دودحم هورگ ودب كنيا هک ملیف
 یک رتیاهملفشبامنب روبجم و تشاد دنها وخن شیامن

 یضبدراد ناکمایتح ودش دنهاوخ مود نارکاو
 رارق ندش لیطعت زرم رد نایز تلعب اهنآ زا
 گنهرف ترازو هک یطبارش رد هلئسم نبا ودنریگ
 یاهدرهش و اهرهش رد امنس داجیا یارب رته و

 دونشخا رایسب : دنکیم تخادرب ماو امنیس دقاف
 رکشب یتسباب , امنیس داجبا زا لبق ا ریز « تسا هدننک

 امنس رازاب هکبلاح رد دوب نآ یاهملیف و همان رب نیمات
 یناربایاهملیفرابتخارد روشک كچوک یاهرهش رد
 همه, دباب همادا نازاسلیف توکس ننا رگا تسا

 ,دیماجنا دهاوخن یاهجیتنب رنه و گنهرف یاهشالت
 رایسب بلاطم هنیمز نیا رد هک كانیا تسا اجب هچ

 ترازو یوس زا یلجاع مادقا تسا هدش هتفگ و هتشون

 یامنیتعنصنیازاشییات دیآ لمعب رنه و گنهرف
 .درگن رارق رطخ و یدونا ضرعم رد ناریا

 ۸۴۳۳۴۰ نفلتمنیسو راتس

 حرفدا ر راهچ - دابآ سابع

 (هیقب) هداشا "

 ؟ نارگید زا راظتناهچ «
 رناشن و ام یامنیس رخف یئاضیت «
 دوخ یفرطیب هب ام دیراذگب «

 ندوب تتیقح یوجتسج رد و .
 ! میئامب فریب دیراذگب:

 یاهلئسم رگا ؛ تسا راکر دیاهرگ رگا

 تددت شور حجم و هقآ

 هرگاس دزوآیب رد یناته « هلسپ رد د

 وبآ نیا رنه رد «مرذگب» یاهلک

 ؛تقبقحلصا هبیبایتسد و یقرطی
 فا ۳ و

 (دیقب)انشآ های

 یاهملیف زجب رخاوان ٍا رد
 رهاظ ینرتسور د رتعکش
 نردم رصع نانامرهق پیت

 1 لبق ۱۹4۲ لاس رد رابکب «كي»

 هکسماگسه دنک زاغآ ار امنیس راک هکنیا

 یستالف یرتخداب تشادن لاس ۲۵ زا شیب

 دسصهب و درک جاودزا «نناکاترگ » مانب

 نودب و هداس یگدنز لا هدزاب زا

 یستراپ لنکوک كي رد , تشاد هک یاهباریپ
 رد «مررد یبش» ملیف شيامث راختفاب هک

 یگدنز ننا یاههبای دک رازگ رب « سیراپ
 نبا رد هچ دانفا هزرلب مکحتم و راوتسا

 هلاس ۲۱ یک رتخداب «كپ» یتراپ لنک و ک

 یدوجواب و دت اتآ «ینااپ كينورو» مان
 یاسحا ندودز ددص رد لاس ود المع هک

 دشن قفوم . دو «كامنورو» هبش !هقالع

 هلابیس رمه زا ۱۹6۵ لاس رد ماجنارس و

 «كي ورو» اب و هدخ ادج «نناکاترگ» دوخ

 ۲ . درک حاودزا

 یوزرآ هک تسا هتفگ هثیمه «كي»

 رد لوا هلهو رد هک تسا هدوب نیا نم

 رفسی دعب و منک بک تورث و لوب ایند
 انشآ فلتخم یاهناکم و مدرم اب و مزادرب

 نینچ وا ریلفن «كين ورو» شرسمه و موخ

 «یروگیرگ » تهج نه و دراد یاهدیقع

 یاهغدغد یب و مارآ یگدنز «كيلورو» و

 . دئراد

 یروسگبر سگ یاهملیف نیرخآ زا

 یاهظحالم لباق شورفاب ایلدر د هک كپ
 نسیرتشورفرپز | یکی و تسا هدش هجاوم
 تسا «سحن علاط » دپآیم باب اهیلیق
 نونکا و دش هداد شیام شیپ یدنچ هک

 یور فرش رد زین ملیف نيا مود تسق
 ۰ تسا ندمآن ارکا

 هوکشابدرم ۰ كب یروگیرگ لاحرهب

 یماقم ؛ اکیرمآ یامنیس ردهک یدرم « امنیس

 نتشاذگ رس تشب اب « دراد درفب رصحنم
 یاهلوت زا یکی زونه « یرگیزاب هقباس اهلاس
 هتسناوتلیسک زونه و تسامنیس ناهج بوبحم

 ۰ ةریگب اعنیس رد ار وا یاج

 ویدوتسا :حیبذ

 مسمپ

 صوصخم ساکع

 روشنادنیسح یاقآ بانج
 ددا ات نآ غاد هک تسا ینیگنسو گرزب مغ « ردام گرم

 . دیتادب كيرش گر زب گو سنیارد ارم « تشاد دهاوخ دوجو

 ۳ ب)ف۹ًَ )۰

 زیورپ رابهودنا تشذگ رد
 . میئوگیم تیلست هناممص

 (هیقب) نمفوه نیتساد

 نارتخد ات دیئوگب ناتربمه زا 8

 .دننکن زبت نادند امش راکش یارب ناوج

 كيزيف و پیت رطن زا دینکیم رکف
 مشاب یدنپ رتخد تاصخشم یاراد نُغ

 یارسم دنهاوخپ نارتخد رگا منکم رکق
 ناناوج « دننک ژیت نادند امثیس رگیزاب كي

 دنناوتیم ار یرتبوغرمتاصخشم اب و رتهب
 ناتلایخ نیا رباب . دنریگب غارس امنیس رد
 ناسا رد رظن نیا زا نم دشاب تحار

 اب .تساهلاس مرسه و نم یهگناو مته
 نز وا, مینکیم یگدنز مهاب محافت و قشع
 نیرلاب كي وا . تسا یدنم رنه و ایز
 راک متکیم رکف . تسا یگرزب هدنمقر و
 . دیشاب هدید ار شام

 تینوحیم نا ربا رد هک دیراد عالطا ابآ 8
 ارامش امن نایچاشامت رتشیب و دیراد یدایز

 اش یاهملیف ندید هب هقالعاب و دسانشیم
 دنوریم

 رکف مهنپا زج یلو متشادنع الطا
 ملادیم نوچ - متشادن راظتا و مدرکیمن

5 
 ۱ هحفص (7 ۲

 یوضت رم - یلع

 یزاجحمرتحسهداوناخب ار یزاجح

 امنیس راتس ناگد نسب وت یاروش

 »ب۰ ۰۰۰۰۰ ۷ ب۰

 د راد دوجو ایند مامت ردع وضوم نیا
 . هوش هثرا یشزرااب و لیسا راک یتقو

 . ننریذپیمارنآ ایندیاچ ره رد مدرم
 سالاو و نیرت شزرا اب هنیمه مدرم تواضق
 صیختنیزپرع رول اهنآتساهتوانق نیرت

 توانق یارپ ء ار نیرتهب نیا و دنحدیم
 ءایتشا ناکما قیرط نیا هب نوچت ا ندرک
 دپآیم شیپ رتمک

 میاهمل یفندید هب هقالع اب هک دیتنک
 ار امتبس اهنآ هک تسادیپ یپ

 اهملیف پاختتا رد نم نوچ هنسانشیم یب وخب
 اب و - مراد یبیرغ یاوسو نازاسلیف و
 تفایرع یزاب یارب یدایز تاداهنشیپ هکنپا

 رد هک میرک یمس هثیمه اما -- منکيم
 نازاسلیف اپ و موش رهاظ یشزرااب یاهملیف
 , مشاپ هتثاد یراکمه دسقالع و بوخ

 رتشیب ار نانباهبلیف زا كیمادک 8
 1 دیراد تسود

 یزاسایف اب رکیزاب نونکات ۷۲ -
 یتسرد و عطاق باوج لاوس نیا + هتسئاوت
 نم میوگب هکنبا زج هتاملسم ٩ دهدپ
 واک» ملیف رد ار «وروتار» یاه شقن

 ۳( هحفص ردهیقب

 و تو روح



 (هیقب) امنیس هچخب رات
 شنی

 ملیف شیامل و یزاس امسیس راک هب میتفگ
 یهلسلس یارقنا هکنآ ا , دیزرو لاغتلا

 هب هاش نیدلا رفتم یلاراد دمآ شیپ راجاق
 و یرادربلیف لئاسو . دخ هتشلگ حارحب ۱

 ماگنه هان نیدلا رتنم هک ار ملیف شيامت
 ارشندروآ و دیرخ روتسد . یپراپ هب رفس

 زا , دوب هدنام هدانتسا یب و هداد نا ربا هب

 االاع» هک هوب هد جارچ_ قابل 4+
 یرادسیرخ یکدنا تمیق هب | رلآ « یدصتعم
 رسگید یافاضا هب , ملیف لئاسو نبا . دوعن

 هدروآ هارمهل هنارف زا دوخ-ه یلئاسو ۱

 زاب یزاسلسیف یار اد وا تسن , دون
 ترضحیلعا یراذگجات ماگسه رد . تشادگ
 ابابئاخ» هب ثنچ ربزو + ریبک هاش اضر
 یلجم حاتتفا زا هک دومن فیلکت « ید

 یرادرسملسف ؛ یراذگحات مسا رم و نایسوم

 یرسسخ ملیف نیتتخن پیت رت سدب . دنک
 . تفرگ ماجنا « نا ردار د هدش هتخاس

 یرگید یربخ یاهملیف ؛ یپ نیزا
 هلسجنآ زا هک دش هنخام یدضتعم ططبوت

 هکر ترعس هب ترضصحیلعا رفس : هب ناوتیع

 هراشآ ناريا یرساترس نهآ هار حاتتفا و
 نآتعاپ « هنیمز نیرد وا تایبرجت , دوعن
 نیتسخن یرادربملیف و هیهت هب هک دیدرگ
 . دنک مادقا , تماص,ینا ربا ملیف

 یرادرببلیف و هیهئ ییار ۰ یبآ»

 هک ار ملیف نیا . دوب یدضنم ابایناخ یمدخ
 یناوآ» ؛ دوب كيمک یناتساد هیام یاراد
 دشسم هدیما «نامناهوا » هک «سلایلاک و

 ینمارا زا , نایئاهوا . دوعن ینادرگ راک
 یئامْس یهسردم رد هک دوب هیسور یاعبت
 یلاههتخومآ و هدرک امنیس لیصحت + وکسم
 ین مه ملیف ینادرگ راک یهتیهز رد , تشاد
 و یبلح یاههتناد هک یعب . دون هبرجت
 .تشاد دوخ راک یهلاوننب اماوت ار یلمع

 یاهگتج نابرارف زا یتناور هب ؛ نایناهوا

 ۰ ۱۳۱۰ لاس هب . دون هیسور رسک بالقتا
 رد یگشییرنه سالک كب ندوعن رباد هپ ۱

 هرود هسات سالک نيا اما تشامگ .تمه نا ربا

 یالک رد نابئاهوا دیکات . دیلاپل رتثب
 دوب ایوگ یاهسژ رب رنثب « یرگیراپ
 ۰ تماص یاعیس زونه نامزتآ رد هک اجنآ زا

 دوس دقحم نایئاهوا ۰ درکیم یفاورن امرف
 ایوگ ناچنآ هرهچ تالاح و اهنسژ دیابیم
 , دنک نارج ار راتفگ دوسک هک دشاب

 :داناهوایگشیپ رته سالک قعرود هس رد
 درم + نل كي زجب نارگیزاب یاسج
 دندوب

۲ 

۲ 

"۹ 
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 ینآ * ملسف ینادرگ راک « نایناهوا
 رتشیپ هکنانچمه و . داد ماجنا ار « یبآر
 ابایئاخ ار ٌشرادربملف و هپهت دشهرانآ
 یمرابرد ملیف یهحق . تفرگ هدهب یدضتم
 دیلفت هب هک تشذگیم یدلب و هاتوک حوز
 ,«یدراهلرول «لتم رد یجراخی اه نیردسک زا

 ء دون هدش ایا 1

 ۰*ینا رطهو« ینا رهس» ملیف نا رگیزاب
 او یرگبزاب زا یسورد , یرگبزاب ساک رد

 یهتبرلسب ؛ تماص ملیف نیا . دندوب هتفرگ
 هحبتن رد هک هیلاثرد رداک ۱۱ و ,

 هتخاب .توبیم لوحعم دح زا
 « زین ار ملیف نیا یشف ر

 ۹۵۷ ادنیس < كلام امنیس رد یزاصبا رولب
 هک. دمآ رد شیامن هب - ینونک یالیهب
 رانک رد هدنز روطب مه كيزوم هورگ كي
 یقیسوم اپ ار ملیف تاظحل ء امنیس هدرپ
 ملیفنیا یمزادنا یب قیفوت , دومنیم یها رمه
 یراکمه اب یدنحم ابابناخ هک دش نآ پس
 دلاباع امنیس ریدم « هزدیل اراوگاس» یلام

 .دن زی ایم ز یردیرگیدیاهملیفنتخاسهب تسد
 دوب نیا تهجب «ینار؛ یبآ» زا مدرم لابقتسا

 هب ۰ یناربا ناگشیپرنه اب ار یملیف هک
 انشآ یاهناکم و اهلحم و . دنتشنیم ائاعت
 , دروخیم ناثمشچ هب

 نبا اب ههجاوم رد نامزنآ تاعوطم
 سس دستی تاهچ ۵ ۸ یاازاا اتاق شاخ .تش
 رد تاعالطا هما زور . دندز ملق یفلتحم

 :دسیونیم نینچ ۱۳۰۵ هامید ۱۳ خیرات
 هک تسا یاهعفد نیلوا نیا ... »

 اییناربا دوخ فرظع زا ناریا رد یملیف

 7. تسا دش هتشادرب یناربا یاهتسترآ و
 و جیورت ناربا رد یرادربملیف عوضوم رگا
 نابحاصیا رب یدام حیاتن اهنت دوش تیوقت
 جراخب هتفر هتفر هکلب , تشاد دها وخ ملیف

 نا رنهب دوخن ؛ا و . درک دهاوخ ادیپ هار

 و تکلعم یقیقح دناگایورب هلیسو
 .* تسا یلایورا هعماج هب نا ريا ندادناشن

 وهدنرگینحلاب و رت هنانس عقا و یلکشب
 حرات : ناریا همان زور رد ۰ هلوگ دقن

 «ینآ »هراب رد یلطم ۰ ۱۳۰۵ هامید مهنجیه
 لاسسک اضر یهتشوت هک دیآیم « ینارب

 :لامک اضر هک تس ینتفگ : تسا هدازرهش»

 تسد ییو همانشیامن و رتأت هتیمز رد
 یاههنشو یزاب هلمج زا . تشاد یاهریچ
 هومن ار «دازیرب و رهچبرپ» ناوتبموا

 . تشاد یصاخ رابتعا نامزنآ رد هک . دروآ
 مقر نینچنبا " ملیف یمراب رد : لامک اضر
 : دن زیم

 «ینابناک و ا سناوا ار ملیف نیا ... *
 رتعنک ؛ر یناربا كنهرف هک ینمرا ناوج
 نارگیزاب هچرگ . تسا هتخاس هنخاشیم
 یار ناباقآ « یار . ینآ» ملبف

 نابتاربا زا رگید یهورگو دتسه یلارخ
 ناتود نیا هک دیئامرفب لوبق یلو
 «اسنیس یتسیترآ هاگشرورپ» هتفابشرورب
 . دوب هدمآ دوجول درع نیمه تمه هب هک
 همانلیف عوضوم : میوگیم قدص رس زا و
 كحضم ملیف زا تسا یاهپیک «یلار ؛ ینآ»
 تاگدسم هک یکرامناد « نوش هناپ تاپ»
 . دوب هدنادنخ الق ار یتا رهت

 .درادامادا

 (هبقب) راکسا

 داسبا رتسا مناخ ار هنارتن ۲ كانهآ

 دو بک زمایلبولپ ار شرعش و هتخاس

# 

 مالیوار راکسام -ارم نیمه و لهج
 هیونا رف دنار» ياهعليف هدنزاس نیک یرف
 هتسرول .درکبم هردو یتسربرس« ریگنج» و
 سلاخشوخ نا ریدم هلمج زاوا دش هتفگ اد
 زسچ همه هرود نیا رت نوچ تساهد و راکسا

 دوسع لابندب یلوهایهو تشلگ یمارآهب
 ناب رلفل هب هکدوبیلاکاب تیرتکا و دروان
  یم و دننشاذگي م هحم یمداکآ یروژ
 نیاژا رتهنانصم هک دتفک

 یکار : داسملیف نیرتهب 8
 (هکبت) جنیفرتپپ : درمرکیزاپ نیرتهب 8
 (هکبش) یوانادیف : نزرگیزآپ نیرتهب 8

 مود شه یارب مرز نیر
 (روهمجسیئر نادرم ماعت) ژدرابورنوسیج

 یبرتاب: مودشقنیارب نژرگیزاب نیرتهب
 (هکبل) تیرتسا

 لام قادرگراک نیرتهب

 (یکار)

 (هیقب) ناوژ نود

 مداتسرف یاهسوب شیارپ نفلتتشزاو تفک
 .درک دهاوح نعلت مياربدهشمزا بشادرف

 یدایزیاهراک مدمآ نوریب هک هلاخ زا

 مباح مضو ۷ متفر ناتسراعیب . متشاد

 تفگ ناتسرامیب یرادباسح . منکنشور ار
 دنامدرک تخادرپ ارامش باحتروسیمناخ

 رسخ وا زا دوب یتدع . مداتفان , رشث این

 رضهب اعا منک نفلت واب متساوخ . مشادن

 واب دوب هتساوخ سونیژ هک روطل ایه مدید

 بجوم نم ندرک نفلت نوچ مشاب رادافو
 ۷ [میکدنز رد یاهزان یارجام هک دشیم

 1  , دوش

 دون شیاجرس متفر مئیشام غارب

 تتقاعو مدز هسرپ فارطایاهن ابایخ ردی دم

 تلمیار متیشام . متفر یئامتهار سیلپ غارس

 یولهپ نابایخ رد و تشادت یبحاس هکنآ

 ود یکی .دندوب «درب تانیکراپ دزوبهداتفا

 اد سایتخا .راکنیاب ار مثقو یتعان

 یرس .مدرکادیپ ار نیئامدوب یتمخر رهب
 زاقام یاهرتخب هرادا رد . مدز ماهراداپ

 بیمنمزا تنیز و هپادوس یارحام زا ییوت

 مع تاعوبطم زد نم یکع پاچ و دندیسرپ

 وا کفتتک اهنز.همه هک هوبهدش بیس نا رهت

 هزاداقودنسزا .لاحرع رد. دقوش هلثسم نیا
 مدتعآ نوریب وم ةفرگ ار ماهقومم قرقح

 یالاسب رد ینازوتسر رد یناهتتب ار راه
 تشکیمارم تشاد سونی رکف . مدزوحرهش
 یناسآیالب لثم نم یاربت ز نیا زایئادج

 متکن. رکف واب متماوخیم هچ ره .دوبمنخ
 مامنج یولج هنسویپ وا ریومت . دشیمن
 تک رثب راهچ تعاس دودح راه زاده. دوب

 هنفرگ ار مفارطاراکمه ناتسود مابت . متفر

 هدافاقافتا .میارب هک یگاهارحامزا ودندوپ
 ریدم رت رکس . نپمیس + دندرکیم لاوس دوب
 دوبهدش واکجنک همرا شیمش ؟ رش لماع

 ابن یایز زا هکدوبوی ینز نیمی

 رد نم هکیتدمی ط رد . تشاد «رهب ییوخ

 یناتعایباب مدرکیم راک تکرش

 , مد

 وریور وا
 نامرهق هک تسنادیم ييوخب وا الاح ابا میوپ

 7 . مته یلانج و یقتع یارچام ك
 هنوک نیا وا ارچ هک دونهدما شیپ رکف نیا

 لا وئسوا زا تلع نسب جو راد
 َت "[ یناذهف بس 2 نیحیس ,

 مگییمب رس مدروخ هکپ .تسا نم بود
 7نوحیسسپ متیرگن وا هرهچب هریخ یتدمو

 اهنآدناپب وژح زین لماع ریدن هوم ر

 ان دنزادنایم روب اراهدرم هکینابز حدوب
 .دنک میش رکینکیا ار توهشو نت تنل
 . :سک توعد ارم مات یارب نیمچ ض

 هنایق هکینز مدزکیم هدهانم سی
 دزد وکج تشاذگیمل لحم نمبو تف

۸ ۰ ۳ 
 مس

 نسلپوآناج

 

 شل هزات رگنزابیراقفلاوذ دمحم ۰

 ین زیولت یاهلایرس رد یزاپ اب هک تسا

 چ لابرس رد یکچوک یاهشقت یافیا و
 د یرامنس تیقفوم نوللبان ناجیلاد و

 تلکج و

 هدروآ + تسا ۱

 دراد تیلاعف زین امنسس هلیمز ردی و

 هک هزان ملیف نیدنچ رد هک تسا میصم و

 .دنکی زاب :دش دهاوخ عورش دیدج لاس رد

 تسامدم!مادپ دوخ یاپاب

 تما . مئاح معتسأتم

 . مراد

 نکمهریع .دونیمن ه

 دیش اپنهاب بثما یتیاب

 تزع .تسا نمنامهسبما یک

 د ثاتپ لثم تزع مان

 بم رح

 ددامم تروسب الاح نژ ی 1

 وازا یاهگ رب نتفایلابند سرپژاپ
 ملا لماع تو هک مدوب دک یاهو و

 شرمارثار شیاهفرح و ارسونیژ . هوب نآ
 ,تنگدوخاب و مدرک

 میهاوخ یاهژات یاهارجام با -

 ملک لوبق یتسیاب و تئاد

 نم رهظ زادمب هن تعاغ

 هرو رلغتنم راولب ناپایخ رد یناستراپآ
 دم متیاوخیم وایاخب نم هک مدوب

 , موش

 ۷ یعونب تساوخیم نیمیس
 .. متفریم هرفط ییامادنک زابار

 * است تفت نمی تر سس همک تک

 ک نماما , دیتسه یشخبتنل و جازح
 منکیمل زواب

 هناخ سای اب نیمیس مدرک توکم
 شاهار .دوب هدیمل ,لم یور وبوپهدعآ

 ؟دسنم» تشادنتب هک یکزات یشوپ رثز زا
 هدناوخ شاهمشچ رد قایتشاكي شتآ ویو ۱ ۳

 . نیم
 کا رحامیرا :

 م>یراد تسود . ناخ سورپمس
 تزح و نم . دوش رارکع هرایوف ف نا

 دشاب رپدرم زا یتبیاب نامدوجو بره

 یسناهمدآ هچ مدیتهيم هچ ایا

 تاوسخ ناب یتساب نم . :دندشیمادیپ
 یرتلماک رولمب منا یا مياد موی ورق

 "مان ار تّحع

 ما نیا نیمیسگش وگ؛
 هرگچ



 وا ب یدروحرب ون نوگ

 تبحس یلیخ میارب وتزا :

 ابو مرگنوخ
 یقساعم ارت مها وجیم نماما ی

 وا اسعلاسکع یتیب

 . دشاب نیچ هک منکیم یمس
 اسا درک مهاوح يا
 . تشاد مهاو
 درکیم درد ارجام یار مر
 منکعورش متساوخیمار یلاج

 هر

 (هیقب) اههتسخ نیا

 یناهنامح بلغا , یزاپ هایس یاهشیامن
 هسب يشهپ . دنا هدن امیقاب میدق زا هک دنتسه

 یاهزابءایس ناهدا رد یضعیو بوتکم تروس
 هایسشیامتاههد هک ۰ یفسوپ هلمجز | یمیدق
 هچنآ. تساهدرک ظفح دوخ نهذ ردار یزاپ

 هوسخ دوچو + تسا حرطم اهشیامننیاردهک
 هسیار شیامن ییماعتراب هک تسا «هایس»

 نبنادنخو یک ننک رگ ری اب , دشکیم شود
 م رسف رد « نارگیزاب یهیقب . اهیچاشامت

 ,درادنیهجوت اهنآهپ یک نوچ ودنرادرارق
 ءاگهک تسا تاملک یئوگ زاب دح ردناشزاب

 هسب مه اهنآ یرهر ,دنک یم مه شومارف

 یسکهسچ دنادیم هک تسازابءایس یهدهع

 هلجدنج هسب اوت :نیرحت . دنک هچ دیاب

 شامنرادوز هچره دیاپ نوچ دوشیم متخ

 هسناخاشامت بحاص هن , دو رب

 ككي دنهاوخیمن ماهکجيه : اهیجائامته و
 تفودپابن یپ .دئربب هتحم هی یرنه شیابت

 نارگیزاب زا رفنودیکی رگایتح .درک فلنار
 تس .یاهلئم چیه , دشاب راتفرگ مه

 نارگ راک زا اب ودرک فدح اراهنآ ناّوتیم
 , درامک نانباحهب هناخاتاع

 1 یکی مه یزابءایس 1 یفرطزا

 یک دیاشو تسااههمأات رب

 راس یاج دیان لاح رع هیاعا

 هایس یاهنیامت هک تسورنیازا . دنک ات

 درب هنحم ربی ارب نوتکآ

 هنحس یورهب

 ,هیقب زا رتتیمخا م

 ۱ راعهمان ب

 ؛ یمیدق یزاب

 دن وشیم یفارگلت و ءاتوک زایسب
 هدزاود,شورد تسمه شا یمه *

 یاهراچ . هدش هات وک ردقنیا الاح هک دونهدرپ

 یزاب هایسیهلا و طقفیچاتامت نوچ تسن
 مه زاوآ و صقر داوخبم . دان رثاتتهب
 0 هست

 ینا رگ اشامث. .دوریم هنحم رب یفسوپ یتقو
 :دنسانشیمار وا و دناهتف رگ وخ وااباهلاب هک

 دمانرخ ندژتوسو نیز فکاب او شدورو
 یعاک ۰ نازگانابت زا یخریاما . تنیوکیم
 و دیوگيم ءارییودب یهاگ : دننکیموح

 ملک

 اهیچانامناب یصوصخمروج هب هثیمه»
 یتقو ۰ هریگن دا ربا مزا یسکهک مدرک ات
 اهیچائابتهب رلظنهب , هعیج میاوخ  سور

 تقون وا و نتسه یمرف هچ منییب هک مزادنیم
 عوسن ره هاو ناوخیم یچ هک مميفیم
 سیم یتقو . مرادامانرب روجهب , یچائامت
 تیاسعر ؛ ندموا یگداوناخ هدن هب منیب
 هک متکی من یئاهبخوخ وم کی مون وشلاح
 .نشب هدز یزابهایس زا

 نوا یاهمچانادتاب + الاح یاهیچانامت
 مدوبهدرک عورش ور یزابهایس هزات هک اهتقو
 ,لیامو روجامه الاح نراد قرف یلیخ
  .هدش مک یزابهایس یچاشامن و تسه جیرفت
 دوز ه دوز دیاب . هتخس مهانوا ندنودنخ

 نشابهدینشن هک یلازبج ۰ تفگ هزات یازیچ

 یلبخهک یلاهبچائامت نتنهاما. نلت هتخان
 مرهبیلاهالب اهتقو یهاگ ؛ مراد نودتسود
 ,مجالنوت ندوک ورایند راگناهک ندروآ
 یراظفتنا سچمه اما مریگبمن لد هب نم هچرگ
 . مرادناتوازا مه

 رسالت نس ور هک رولعنومه تهی
 زا یسکب ۰ مدرک سم يزانهاس ميتلاد

 هدنختدش زا تشاد هک یلاح رد اهیچاشادن
 ؛دز داد « تفریمسبر و شغ

 لدهک غآ ۰ مدرک نالف وتسومان» -
 4! هدنخ زا متفرگ درد

 . مدرک لمحت اما « مدش تحارا یلیخ
 هنحم تشپ دعآ « دش موعت همانرب هک .دعب

 بشهب .درک یهاوخرلع و دیسوبومتروص

 رولعنومه. متشاد توعد یسورعهبیاسا وهگبد
 ؛مدرک یم یزاب هایس ضوحتخت :ور متشادهک
 لوهونم ؛ یگ رز عشوخ ضجم انومهم زا يکي
 . تسکش مرسو مداتفا تختورزا هک داد

 : متفگ شیب مننک رب
 وراکتیمم ,دوبمه یجراخهب هگ۱»

 «1 یدرکیم شاهاب

 مفرط هب دمواهگبد رغلهب مدید دعب

 رذع « نوفورکیم تشپ یرب دیاب تفگ و
 نوهاپ و مدرکت لوبف مهنم , ینک یهاوخ
 «.مدروخ شزا مه مکحم یلیسهب , هتسکشرس

 هتسخ و دوشيم مامت شاهمانرپ یتقو
 اییرضت : ددرگیمرب هناختروس هب هتفوک و

 .. دوشیم مامت ,شراک

 دننک

 هک تسرفن نیرخآ
 یم ضوع از نانسابل یروف , نارگیزاب

 لامنوپ اسارشنروس زاب دنچ دیابوا.دنوريمو
 دنوش گلاب « هنخوس یاههنپ بوجات دنک

 بیم. نگتینه یاحرد ایس سال

 ره , دشوپیم ار شدوخ سابل و دراذک
 + هرذگیم لب اهنحس

 یئوگ زابزا یپ . دسزیمرطن هپ رتهدنامرد

 هب رتهدومخ - شخلت بلغا  یهرطاخره

 یهتنجم رب اهتتهن هک راکنا. دس

 ««ایس» مع یگدنژ یهنحص رب ؛ هناخاشامت

 ار شرابء

 و رتهتخ زا هچ

۱ 
 ریم رطن

 تناو

 ؟مدیشک اهیچهک مگن یروج هچ *
 ؟ ندادمهییتخس ردقچ وم دروخوراب ردفچ
 هتشنملد ورایندمن « نسور مربع هک اهیش

 هک منیبیم . منودنخب وهنرم هک مروجیانا
 رجا یبمراک .مدیدنیریخ هجدرک راک چره
 ,ا وخم ریهک بش نوچ : مروجباما, هدنوم

 , ما رسپ تسد اب ترظتنم ماههچب و «ملز

 یمزادناهب شرع وت یگچیهاک گی ماوخبم
 همان رب بش هب هگا الاح اماهدشن «مایس» نم

 ,مروخبهک مرادن یزیچشادرف « متکن ارجا
 ؛یلامحیپ متفریم لوازا ها شحار

 «...امهن و رگ متشه الاحامامدوب یشابلاح نالا
 هفراد هک دناهدنام اهمدختم طقف

 ,یفسوپ .دننکیم كاپ همخت تسوپزا ار نلاس
 توسلخ طایح زا ار شاهسارق یزاگ روتوم
 نآ اب یتدم و هروآیم نورس رتاثت تشپ
 رد هک یتقو .دوش شورا دوریم راجنلک
 ؛رعن « دیراپهعماج لیاقما رازملال ناپایخ
 ءايسلاساجنپ تارطاخ : درذگیم ناقهد و

 شامشچلپ اقمز | تعرسب مدرم قیوئتو ندش
 :دسریمدصقم هب هک يماکتهاما . درنکیم

 نوچمه  شا«یلاخ» یهناخو رقحم قاتا
 .دیآیم هورف شقرفرب ثكتخب

 (هیقب) مییف
 شهاوخ نایوحشناد زا مه اهبرمت رد بس
 :نازگیزاب  دنیشنب نلام رد هک ميدرکیم
 , ددوش قفوم دوخ شقن ذخا هب رتتحار

 باخنلا هنوگچ شیامن كيزوم و رون ۰

 فرح رد یمهس مه لماع -ِکك ابآ و دخ 7
 ناو

 منع

۷ 

 )0 6 ت

 یطابترا « كيزوم و رون .- میها
 ی کايژوم , دنرادن شیامن فرح هب

 هس طوبرم همانشپامن و تسا متسیب نرق هب
 زا مه یساخ دصق چیه و شیپ نرق دنچ
 ساپ مه رون دروم رد . دوبن نآ باختنا

 «رون . دون روناپ یزاپ رد یمس مي
 دوب یلحاع لطف
 هنحس ود یاربیاذلساف مه یکیرات و

 ۲تا هنگ صخشم نات یدعب راک 8

 نم زا ار لاوسن ا تقو ره - میهف
 دیاب هک مهدیم باوج , دننکيم

 هنحس نر شور یارپ

 نابایب رد

 يسمب شپامن ندروآهحص رب ات منزب رداچ
 شیامت رالات دوبمک . ام لکشم ! دوش نکمم

 حیع . دون فرطرپ لکشم نیا رگا و تسا
 تس راک رد هعقو داحیا هب یاهفالع

 یسپتیمع سم . مه ار یدعب یهمانشپ امن

 نیا .مکیم باحتنا نارگیژاب اب تروشم زا
 . دوب دهاوخ نینچ زيل راپ

 ماس 8

 (هیقب) نارادرب ربوصت

 شنوخ صاح یرادرب ریوصت ۰ ییامنیسطبا رش
 هک هاهنزوگ» رد الثم . دنک ی م باجبا ار

 دنچ رد ابلاغ و دوب یلخاد ملیف یاههحص

 وان اضف و :دو هدشی رادربریوصت قاتا
 و یفاک یاىن مدع تلعهب ؛ دوب دونحم
 (ضیرع) "دباو » ,یسدع دوجوزا , دیدنادیه
 یاهتیلباق هب, ریواصت ات لوب هدش هدافتسا
 . دیاپتسد دوخ حایتحا دروم

 زا ندآ عبم و عضوم باختلا و رون
 4۳ تسا یعوضوم نیرتتههم «یقیفح» رلغ
 لساف و سوصع ار زیچ همه , دناوتیم
 : دیامنب تفایرد

 یهضص ثاب یرادربریوصت یارب »

 نسکفا روت اب ار هنحص مرادن یعس صاخ
 و شور هک منک شور ردقنآ (روتک ژورب)
 ملیف تیفیک هب و « .دسرت رب زاب تباهتب
 هکتا نآ روت نیرتتسرد . دنزب همطل

 یاهاج رد یتح و , دراد دوجو تعیط رد

 هنحص رب هک دوب یرون عنان دیاب « رولمک
 ماخیاهملیف هک یناجنآ زا یلو . تسامکاح

 , توافتم یاه تیساسح دوجو اب یژوربا
 مک رون زا هدافسااب هنحص رصانع طضب رداق

 هروم تهج رد ار ِتعیط رون دیاب ؛ تسین
 ۰ درک تیوقت یعوصم رون اپ ملیف موزل

 ۳ ارت
 , لپ

 ولاح رد . یعیط رول زا هدافتسا
 تلاح رث هتبلا ناو ؛ تسا هصق یلصا یاوه
 تلاحرد هنرگ و ؛ دک ی مادیپ قدم لوس

 یزادرسپ رون كبس «مسژویس رپسکا» الثم
 . تسا رولقنمنا اب توافنم

 «فلوم یاس » موهنم هک ینامز زا
 ستسدزا ياهراپ یا رب دن پاپ رته نیا رد
 دمآ شیپ دماغ یههشن ٍا امنیس ناراک دنا
 ؛ رادرب موصت لثم) ملیف رگید رصانع هک
 نیا رد (ینف لماوخ و زاگنهآ , رگیزاپ
 زاسلیف ءاهت و دنرادن یمهس عادبا و قلخ
 هکتیلاح رد .دنکیم قلح ار رثا كيهک تسا
 هب س هئومن ناونع هب ب راد ربریوصت كلب
 وریلو تردق نآ بحام دنا وتیم دوخیهبون
 ارشاینهذ رثا و اپدر اچهمه رد هک ناب
 , دراذگ اجت

 هراد همادا

 اثیب هاتس وه هافق ۲۳ هعنم ج ۰



 یم ار وا لث یئاعاوج اتیلاد نم . من

 «امنس هراس یفخم راگن ربخ» هتفه نیا ارچ # كروبوبن رد ار وا لا نوچ - مان (هیقب) نمف وه نیتساد
 متْوو مدید یی ته ی

 !؟ دادن شرازگ 1991 و 0 2
 .ميزروملدقانآ پاچبات هدیسرن اتسدب یفخم راگنربخ زایشرا رگ مه ار یناربا اپ شقن مرضاح یتح _ شیلر نافرد هه » و هتفه نیا ؛ جراخ هب امنیس هراتسیفخم راگنربخ رفس تلعب [] دینک یزاب مه یناربا نتگنیلو

 , دومن دهها وخ هعلاطم ار وا اب یحقاو ۳  3 یاه شرا زگ « رفس زا امنس هراتسیقخم راگنربخ تشگ زاب ضحمب و هیوخ "رشمب ۳ هی سم عیار وت ؟ی.بآ زاد تسو ههمج

 هرم جت رگ سح سیصتسب یو هو هم سوم مع
 رس راب نیلوا یارب كئیا, نرق مین زا نم و جم ِس ۳

 خیراس رتسگناگ ننرب مجرب ونل رب زنم «نوباک لآ» یتیقح

 تساهدوب اعقاو هکنانجنآ ار وا ودریگبم ناج امنیس هدرب رب تبانج

 ۱ . تخانش دبهاوخ

 ۱ : امنیس رد طقف بشما همان رب ۱

 دناوتس دح هچ ات تبانج ماهتا زادوخ رسب هثربت قا رب ردام كاب

 هچج ات شردام یاهی راک ادف ناربجیارب رسب نیا و .. . دورب شیپ

 ٩.. داددهاوخ ناشن یگتشنگ دوخ زا دح

 ۱ : امنیس رد طقف بشما همان رب

 ۱۳ ی ۳

 صد

 و صد ی
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 و ی ی حک ست

 و ژثراو ناردارپ لوصحم» ین
 دیئامرف هعجارم امنیس هشیکب تسیلب ورزر یارب

 امنیس هراتس - ۱۸۲ هرابش ب۲ هحفص



 مان راهچ یئامنیس نامزاس هبع
 مان راهچ یتامنیس نامزاس هک دنابریم ملیف نشخب یاهنامزاس نینچههواهناتسرهشو نارهت نارادامنیس هیلک عالطاب هلسوتیدپ

 دنشهاوخدنمجرا ناراکمه و ناتسود زا . دشابیم رباد ( مش هتدط منمولآ نامتخاس - هاش نابابخ) دوخ قباس لحم رد ناکایک

 دتعنع نارگید طسوت هک یئاهداد رارق تروصنبا ريغ رد , دننامنهعجارع هدشب دوخ هب ارصحنم «داد رارف عون ره دتء یارب ی
 . دوب دهاوخ طقاس راتعا هجرد زا : دد

 را ق نانآ رایتخا رد ریز رد جردنم یاهملبف یبک هکتروع ردیدنشها وخ اهناتسرهش یاهامنیس ناریدم موبع زا نم رد

 .دن رادلاسرا رتقد نیا هب ار اهنآرتدوز هچره دراد

 : یا زج اره ی «ینف لحارس رد» زاوشبب -0

 « هیهت تسد رد» نوناف و گنفت - 4 « شام هداعآ» ندرم راب را زره -۳ 713

 سلتم ود و رنویلیم ثكب -۴

 تفلک ندرگ - 4

 یکشم-٩
 نیپوخ یاهیبل رب هسوب - ۸
 تخب هایس - ۰

 زار »۳

 لامسا شاد تالیطعت - 6

 هتف ر داب زا - ٩
 نش یورب یاهناخ - ۸
 رورش ۰
 ق رب و در۳
 (یجراخ) هلعش - ۲۶6

 نوگبآ با رییسبانراهچ یئامنیس نامزاس لماع ریدم

 مانراهچ یلاعنیس نامزاس - مشغ هّبط - مينيمولآ نامتخا



 همانشن امن و امنیس رحف یئاضید #

 دن راذگن اما تس راد د ندا یبسن ون

  تقیقح هب ل وص 9 یا رت

 ۰ تاب ام ۳ارم یف رویم
 ؟ ارچ میسرچیم . دییریم ماهتنک هتسه 8

 وی دنمشدنا نآ رابت زا یتاضیب

 .دنابایمک , .دنشابنایمیک رگا : رهیهصرع

 ؟ددرگ نسدودي وئاتس ٌةيقح دیابنایآ

 یا رس + یلیالد مه ۱ زازعا و هتاد یلیالد

 دیاتيم لیالد نیا : رما تئیفح هب ینابتد یلارسنتشاد ترسح رد دیابيم تعیمح هب

 اردوختسرد « رنگهر نیزا ات دوخ سکعم هآ هنابز یرد . یلاحب یهلمج زا رتشیب

 دزاس زیامتع تسرذان زا - فوشک

 از و هاشم و سس رد شروصح ردف

 راک و هنوگ زا یلاههمزمز یتقو + ا۵ وح نیرد شیاهدرواسد تمرح و ؛ یحیو

 هدوسیکهچ اب قح هک دسریم ۳۷۹ ا نیا . تسا هدش هتخانخام یار . هتیمز

 اس رافنههعقن ات مدروآ یفرح ره زا رتشیب

 هورسگ ننا ح ۶ لات # هک دن ریگیم دوش نشور وا یمرابرد

 1 نوبرل» رد شیپ یهفهود , سرغ
 هدمآ پاچ هب یاهتنون رتاتت تاحفص هدا زآ

 ۱د رگ زاک ما با رهس* نآی ط هک دوب

 ناگدشیگ ۶ شیامت

 یئاهف رج .دوبهدروآ ل
 یارب ار یلاضیت لبالد و هدیشک شیپ ار

 . دوب هثودن در ؛ شیامن نیا یارچا میع
 ات تفرگم اجنا یفرطس اب هشوننبا پاچ

 هدنا وح هکنایآ .دوش عباس یسک زایفح « ادابم

 حرطعرد رتات تاحنصمویشیهراب رد + دندوب

 هک دتشادزا ربا یتابرطت ۰ همان نا ندرک

 تشاد اماوت ار یگتلد و دیلات

 شور رماحب دندوس ار ام یاهراب

 یاهلئم ره ندرک حرط رد ناباهناف رب

 ام ربیدودعم و . تساهتسباو رتاثت هب هک
 باجب همان نيا .دیابین هک دننفرگ هدرخ

 امنس هرات - ۱۸۲ هرامش - ۳ هفس

 29 و هیج این یو وآ زازعا اب یلاتیب

 ناتمان مو رلت وح رد هک رتانن ساخرس

 - دنتشادیاعدا نینچ « دروآ ميهاوخ ار
 ینانسن ات دوش حرطم یاهللسم دیانابآ

 فرح یسکهچ هک دهدنانن و دنک یلوگبا وج
 ۶ دنزیما

 اور هک تسهاگ؟ هزادنانآ یناعب

 رسچ ره یهرابردان درادبم . مینک .«كج»

 لامبا . تسبث تقبقح هب لوصو هار ؛ نامنا

 هتبشوک و مچ و یسک هب نتشاد لماک

 هکنیازج « شفریذپ شاهرادرد ار یقرح ره
 ۰ ۳ / ح
 راد اب سک نآ تسرد تحاشزااریمنا

 یرگید لصاح

 یشریدپ هرابرد

 هک میقحم یب . تروآیمن

 زا ایفرح یار
 هتک . مسک كل

 لابندب یئوجیب ؛ كخ نن

 چ و نوچیب
 زا زعا اب یئایب بناج

 رد و دروآيم ۱

 دناباسم اردوخ «تتیتح» تبایب

 ف و اهنداد برف یهماگه سرد

 ّةحفرح یسک هچ مینادب هنوگچ . اهندروخ
 ٩

 یتسرد هراب ردک تسینابهاگ نیا * دنزبم

 یستفو : میراد دیدرت اهفرح یتسر

 9 4 غورد مه شدوخب یهاگ دوم روجم مد

 نیا . تسا رتاتتیاه

 ج ره ه

 4 اعتسا هب هج دی

 45 مب بس _ِ د 1

۳ 4 

 ه | مچ ده + ّ

 «شزوما یارب هعلصض »

 هدکشناد رتات هپ دنمقالع نایوجشناد 07

 شزوها یاربهمطق »یهمانشیامن , تمنس و ملع
 دناهدرواهنحص رب ار تشرب یهتشوت ۱ 7

 هدکشناد ۱۳۹۹
 رهظ زا دمب ۸ !رجا تعاس . تصنص و مع سس سس

 رتات رالات ؛ كمران
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 ینادرگ راک هبینایلاتیا ی
 تشهبیدرا مت زا , به

 یار یهدکتناد شیابن

 لابعسا مع ریلع و تر هحسح

 هتنادرم هنحم زا رور هدزا رپ

 -اب سون ماشین 8
 یممات هیمز نیا رد و دوب

 - وا زا هدنامیقاب یهماشیام

 رسحس شیاه هماننیامن دوریم

 تان

 یسایس یاههبنج , زین - دشاپ هم
 . تشاد رظن دم ار دوخ نامز یعاب

 - سارولف رد ار یاهعقاو هک ال گرین

 هدیشوپ . دنکيم وگز اب - یلوایک ام 5و
 راک رورنآ عامتجاءوجح و رنط یو

 - دسب را ناشن و دنکيم نایرع ار الو

 یل وایکام یاهیدمک . دراد یلوایکام

 یناوریپ« اهدمب هک دوب یدمک یعوت

 . تداپ مان «هترالد»و و و

 شحجات , نازودهالک انردسحم , الوکا

 ؛ وگقحاسردمحم . ینامهیم نیح

 2 میرم ءالک رذآ نموه « یتشور
 ییمخداوسج و دنتئاد یزابیمای

 ریز زوطس دوب هدرک یحارط ار نآ ۰

 ناگدنروآ هنحمرب اپ یعیج ینوگتفگ لس
 .ت -ا شیامت یآ

 رد - ناتیلبق راک اب هبباقم رد
 یدودح ات الو اردنامرد و دوگ را

 نینچ مه ناتدوح . دوخیم هدهاشم

 ؟ دیراد

 یلیخ شیامن نتم نوچ ۰ هلی - میهفق
 هباقتم رد « ودوگ راظتارد . تس

 تیرتبوق یهمانتیامنت .

 سون همانشيامن ناوتیمن ار یلوایک ام
 هک هنشون همانتیامن هن طقف ءا ء

 ؛یفرط زا. دنتسین راکهاخ اهنآ زا

 هماشیامن رطاح هب رتنیب , رتالت

 یدمک یاههماشیامت و دوشیم رالا

 دنرادن هدع نپا یارب یاههچو ناچت
 یدح یهماشیامت كي لثم نآ رد نا
 «تروم ره زد ا ریز درک حرطم یدح ی

 مرسک رس شرهاظ , یدمک یهمانشیامن ۰
 سم هک یئاهنآ یارب نیا و تسا

 یدج نحل اب طعف ار یدح یاههرح دنهآ

 . تسا دنیاشوخان , دنونب

 ؛ا رگیزاب هک دینیبیم الوگ اردن ام رد اما
 اهنآ نایح رد و دننکیم تیحس نارگاثامتا +
 یاربتسیثشوک دوخ + نیا و دننکیم یزا
 رکاثامتو شامن نیب رتکیدرت یهطبار داحیا

 رذ درک یزاب فرصاب اهن ابا 8
 اب نارگیزاب تبحم و نا رگاخامت

 .تسنادمدش رارقرب ار هطبار ناوتیمل «

 یسماخ نینچ هک یلاهشیابن

 ابا .تسه مه نیا,

 «ینارپا رگاشامت هک ت انا

 ارز دناديمن یدمک اب ار ش
 :متفگ هک یلیالد نامه هب یدیک

 دوریمهنحمیوررتمکو هراد راتس
 نلنند ماکنح هب رگا هک

 لمملاسکع ۰ .ددنخپ
 رح هک تا بن

 «ینانر نارود یهدسیوشت یلو

۱ ۲ 

 شبامن كابیهرابرد یعمج ی

 ولوکین هیهتشون «الوگ اردن

 لا 8

 ار شفیلکت رتائت رک اشامت : میهف
 دنادیمن یدمک رثا رب رد

 . یعمج یوگتنگ ماگنه هالوگ(ردنام» یهدنروآ هنحص هب

 دش هتخاس ناموت ۳۵۰ اب «ال وگ اردن ام» روکد :دا ژن یسمح

 زنم رد هسلج دنچ «نلاس دوسک لیلدهب : هالکر ذآ نموه
 ! میدرک نیرمت «نادرگر اک

 شیامن نلاسر د یاهدع , ایئد طاقت یضح

 یاههظحل رد هک دنوخیم هدرانک

 دنادب رگاشامت ات دیدخب ؛ شیامن

 چیه : یدمک شیامت ثاب یاثادت ماگته هب
 ! هرادن یلاکشا ۱

 تداع یناریا رگ اثابت , رگید یوس زا

 یدمک یاهتبانن دودمم نآ هک تسا هدرک

 نیا كنا هک یلاهنیدمک یرگیزاب اب مه ار

 دنک ائامن . دنراد یناثن م ! اهتقن هنوگ

 ییامث هک دنک رواپ و کی و ی رم
 یژاب یدمک , رگیزاب كي رکا هک یلاح

 هدمک ۰ دنکت

 ؛ لاح ره هب

 الوگاردنام شيامن فرح دینکیم رکف 8
 ؟ ته مه ام ناکم و نامز فرح

 یمن لا وس نیاهب یمطقباوج - میهف
 . هن مه + هلپ مه

 طوبرم؛ ندیاه و حاب یقیسوم هک هن وگ نابه

 !رجا مه الاح یلّو .تسا ناندوخ نام هب

 ّب ۰
 درن عورش یفاج زا دیاب

 عقاو رد . داد دوش

 . دنوشیم
 ,همانشباعن نیا .ندرتهنحصیوریا رب 8

 اب دیتفرگ شیپ ار ناندوخ صاخ شور انآ
 رانآ زا الق هک یلاهارجا» زا یریثان

 !دیا هه ربذپ ( دیاهدینش اب ) دیاهدید یفوایک ام
 ماد رگن عادیا یاهزات شور نم - میهف

 نیا هک یئاه رالا « یناتر ناروک رد
 كاچوکر ایسب+ تفریم هنحس رب اهشیامن هنوگ

 نایم رد.دندوب روبجم نارگپزاب و دوب

 هشوگ نیا مه.دمب دننک یزاب نارگاخامت

 فش لوادتم یئاهنیامن نینچ یارب اعارجا

 رسئانیب متسناوتيمن لاح ره هب مهنم هک
 مع البق هک تسبا ءویش نیا . ماب اهنآ را

 . تسا هدش راک

: 

 شبامن نارگیزاب زا نت دچج 8

 ابآ . دناهتفر هحص یور زان نیئوا یا رب

 ؟ دیتسه یار ناشراک را

 یسالک راک كيمقاوز د نیا - میهف

 اک یشیابث نیا رب هک یناک مامت و تسا
 یوحتناد , دناء دن هدکتن ۱ پ

 ۱ جواح زا رگیزاب دنچ متناوت
 سس

 یم نس

 زا رتهب ینیامن و مریگ راک هب ار هدکشناد

 مدوخ یارپ یراتتعا بک ات منک هنرع نیا
 اک» « ینونک یارجا هپ , نماما .دشاب

 هنتخذگ را رگا هک یراک . میوکیم « یعفاو

 الا , دشیم باپ هنکشادن ٍءا رد اه
 دیدیم یرتهب ی «الوگاردنام» راست ۳ 3

 ی هک دوبن نینچ ۰ دشیم,باب رتدوژ رکا

 همانشیامت ننا اب : یرگیزاب موس لاسیوجئناد

 نامه . دورب هتحمی ور زاپ نیلوا یارب
 متناوتیم هک نآ اب . متفک هک روط

 ارجا یرتهب شیامن ؛ یاهفرح نارگیزاب اب

 و مته یار نارگیزاپ راک زا ,. منک
 اریز مراد داقتعا یراک نینچ هپ تخس

 ؛ راک هپ اهنآ یهقالع هک منیبیم حوشو هپ

 یاریدشاب یاهمدقم , نیا دیاش دن رثثیپ

 . یناهشپامن نیتچ
 رظن زا شبامن نيا هک نآ اب 6

 نسیا ارچ « دوب قفوم ۰ رگانامت بلج
 ٩ دخ هتشاد رب هنحص زا دوز ردق

 راسک كي» نیا هک متفک - میهف

 دنتسهوجشنادشیامت لمارع مامت و دوب یسالک
 : تاناحتما لسفندوب كيدرت تلع هب هک

 هرگید یوس زا . ميدشن آ علف هب راچا
 یارپ هداعآ یشیامن مع رکید یاههورک نوچ

 شیپ میتناوت یه : دنراد ندرب هنحمرب

 لسیا# يهفانا هب , میهد همادا نیا زا

 . ميرنگب نآ زا تسا رتهب هک یرگپ
 هتحام یساسا هسچ رب شیامن رود

 هساخ بلک ز نام هس وش هدافتس

 مص راک رد ( رسنمهش نا
 تاننا شپ وعتهب یجایشحا ات دشهدن است تا ۳ چ

 موج هل رس مهس + مه

 یاعروکد حلاصع زا رب جان 4 5

 مدرک هداعتسا روکد نیا نتخاس رلبف

 نام وآ ۲۵۰ یهبرزح ال وکا اه ووک د مامت

 دش هتخاس

 و حارط طعتف ت یسیمخ

 تاپ ۰ لاح رهن میوبروک د ید

 قسیقد اهنسنازیم اب مح روکد محارطع

 ۱ رگیژاب تاک رح اب ار.روکد دناوتب

 دتک كانهامه هنحس

 ار ناشاهلقن هبوگچ . نا رگیزاب ٩

 ؟ دندش يربهر روطچ و دتفاب

 27 الی نم - :دگفح

 رد ۰ متشادن اهشقن هنوک نیا اب
 تشاگیما و نامدوخ هب اری زاب میهف یاقآ

 یننادچ

 «اهنپ مت

 یمدازآ ار اهنآ هکلپ ؛ دننکیزاب هنوگج

 دننک ی زاب دنها وخیم هک روط نآ ات تعاذنک

 ماگتعدپ اهسنازیم رد یفالتخا انایحا رگاو

 رگیزایدنچ اپ ود یاهبزاس ههیدب .دروخرب
 ككنهابهناد رگ راک ی هلیسو هب ۸ دم آیم شیپ

 , دشيم
 نارگیزاب هک رول نامه میهن

 متفگن اهنآ زا مادکچیه هب نم , دنتفگ شیامن
 اهسنازیمو تاک ح هکلب .دننک یزابهنوگچ
 ثانهامه ار اهنآ طقف نم و تساهنآ دوخ زا
 دیک ؛ مندنسپیم هک ار یتاکرح و مدرک
 دنوش هلرزب و هتخادرپ هک مد رکی م

 یقیسوم نودب صقر هکنانچمه , ءوالع هپ

 « رگ ائامت نودپم ه یدمک , هرادن یعوهنع

 هک الوگارتئام رد هژیو هب . تسانعم یب

 یسم یزاب نارگانامت نایم رب نارکیزاپ

 نیمه هب , دنتژیم فرسح اهنآ اپ ودتک

 ۳۳دحفص رد هیقپ

 امتیس هراتس ۱۸۲ هراش ۳۷ هحفص

  3 فح ۳



 ملیف شزازک..9
 یرباصج ربا : زا

 دشاپ یم مهزا یزوسیم
 نب روت رآ : یهتخاس

 اب و بهتلم هرود كي زا سپ 8
 یتقو ؛ تشذگ نرتسو یامنیسرب هک ناچیه
 هک م یروخبم رب «...یروسم» لثم یملیق اب
 زاجانب بدرادم هار «نیروترآ» یاضما

 رب امنیس نیا ربسم هک مینک لوبق دباب
 رارق دودس و ینحنم رادم كي رد رگید

 نینچاب بایوگ - زین نپ و  تسا هتفرگ
 یاهعدآیور اردوخ هجوت نیرتشیب یطابنتسا
 لداعت هکبروطب « هتخاس زک رمتم امنیسنلا
 _ هرابرد ار نرتسو یامنیس یتنس یاهدادرارق

 یاهتسهکنیا وگ . دن زیم مهر باهمدآی ئاسانش
 هدوبیاهصخشم نینچ یاراد هشیمه نیروتزآ
 فا

 یضخشمو نانامنزرم نی«یروسیع» رد

 .درادن دوجو هصقدب و بوخ یاهمدآ نیب
 هسچ برغ فک اب میریگب رظن رد یتقو

 ,دندش اجنآ یهار ياهیحور هچاب و یئاسک
 هب . دوشیم رتناسآ نکمم ریغ عونره رواب
 دناهدوبن یلداعتم یاهمنآ اهنآ رتشیب نیداقتعا

 ورضس رطخ ؛ مهبم یاهدنیآدیملهب هنرگو
 یتقواهتندنتف یذپیمنا ر یشحو ینطوم لوبق

 یضب « دندش هجاوم روراپ و رکبیتعیبط اپ
 لباقم رد یاهزات یهیحور دنتسناوت اهنآ و ۱

 ب دنزاسب دوخ یارب یگدنز دیدج طبارش
 س دوشیم هلبد اهنآ رتشیب رد هک قشع كي اب
 مطندیشچ و ندش رقتسو نیمزهب ق

 هک مينيبیم زین (نوسلوکین كج) ماتدزن
 یئاجرددنناوتب ات دندزدیم شا هتسدوراد "و وا

 هدنیآ زا سرتنیا عقاو رد . دنوش رقتسم

 . دزاسیم یغاب اراهنآهک تسا مهبم

 هب یرتشیب تاساسحا و هفطاع اب نپ

 رطنب - دهدیم ناشن هجوت اهمدآ نیا
 با وج لاوئس نبا یارب دها وخسهک دیآیم

 . دیابب ینتمطم

 و شیارآ هک دنتسهاهن آ اعقا و رز

 هک یئاهمدآ اب دناهدز مهیار" برغ تینعا
 ٩.. دناهتفرگر ارق اهنآ لباقم یههبج رد

 هبهک (ودنارب نولرام) تربار لثم یسک

 یرا رق ربهفیظو و تسا نوناق تمدخرد رهاظ
 .دراد هدهعبا رشمارآ و میظن

 اهمدآ یهیحور هب ندخ كيدزن اب نپ
 یاهزوح زا دح هچاتاهنآ هک دهدیمناشن

 هکنروطب دناهداتفا رود « دنشاب دیایهک

 ...هیشاحدد و
 ۱تت تیاکح / تسا یتیاکح اعقا و ۰

 همانزوررد یربخ ., رکفت رحب نیاردمیئ اجک

 هنوگچیهنودب انیع ارنآ هک ميدناوخژیخاتسر ء
 نو مينکيم لقناجنیا رد یرظنراهظا
 : تساهجوتبلاج

 لاحنیع رد ...مود حیضوت و...

 بسانتمچوچیهب اهنآ یگدنزیهوحن "و فیاظو
 یدرم تسیناهنآ صاخ فطاوع و هیحور اب
 دزاس ریگتسد ار نارگتزاغ دراد هفیظوهک

 یامرفراک ندرزآ زا هک تسیداس تسا یمدآ
 ناراک اطخ هرابردو دربیم تذل مه دوخ

 هثیهمه وا مکح و دنیشنيم تواضقهب دوخ
 بیمنآ یارجا لماعدوخ و تساهنآ مادعا
 دوخ صاخ شوراب ار شناینابرق وا .دوش
 رطظن زا صوصخب هجنکش یعون لامعااب و
 مينيبیم یاهنحص رد یتح - دشکیم« یناور
 هک اهنآ زا یکی ناهد ردار یاهرشح وا

 درم مات هکیلاح رد . دنک ی ماهر هدیباوخ

 تیناستا فطا وع هک تسل یمدآا رجامدب رهاظب

 دهدیم زوربدوخزا یرت
 رد عافدیب هک ار تربار یداعریغ تلاح

 دشک یمن « درادوا هبتشپ و هتشنمامح ناو
 بتسارجام نز یفرعم ء رگید یاهیگز اتزا
 یاههتسا وخ زا ربا ردوا - هلرزب كلام رتخد
 هک دنکیم راتفر هناقداص نانچدوخ یسنج
 املسم .دومن ریبعت مهیئا وربیب هب !رنآ ناوتیم

 طقفء نرتسو راثآ یهتشذگ رد یقالخا نینچ
 تدروآدایب ناوتیمرابو هفاک نانزدروم رد

 ردهک هچنآ ربظن صاخ رفستآ كب رد اما

 بتسا رتلوبق لباق مينيبیم نپ یامنیس
 هاگ دادرد نآ موکحم هک یودب همین یطیحم

 بیمشیامنب ار شناهانگ و تاماهتا تبغراب
 دننکیمحب رفت نآ ندینشاب نارگید و دراذگ

 هک دنوثیم راکش یروطنامه شباهمدآ اب و
 اهمدآ تقادص دیابت نیاربانب ...اهشوگر خ
 یداعریغ .دوخ تالبامت و قشع زا ربا -رد

 نرتسوهک دربیپ ناوتیم الاح و - دبامن هولج
 اهتیعقاو زا دناوتیم شکیسالک كبس رد
 یعون نآ ناگدنزاس و دشاب هدوبرودب مه
 اردوسخ دنسپ دروم یمش تیاعر قالخا
 تسن ناگتشذگ هب تسام نامزهب قلعتم هک

 رطاخب هشیمه نپروترآ یامنیس . دناهدادیم
 درومدناوتیم یتاهیواکجنک و وجتسج نینچ

 هصق كي زا نپ هک مينيبیمو دشاب هجوت
 یسحرطم راک هتسناوت یئادتبا و هداسیلبخ

 رد ار زیچهمه یروسیم ردوا . دیامن هثارا

 یون یانب نآ یاههبا رخزا ودزیریممه
 ندادهمادا و دیلقت لباق دباش هک دزاسیماپرب

 هتشاد دابل ۰ وادوخیارب یتح بس دشابت

 نرتسوهمیمز رد وا هک یئاهملیف نونک ات میشاب
 . دناهتشادن یتهابش مهب هتخاس

 یتیعقا ویوجتسجرداب واهک دیآیمرظنب
 مهرداب دهاوخیم هکنیااب و تسا رتسوملم
 هب تسدامنیس یتنس یاهدادرا رق نتخبر
 زوتهدب وگیموادوخ . دن زب یاهزات یاههب رجت

 یلماکنابز یگدنز ندرک ریوصت یارب امنیس
 لاح رد مئاد نآ لماکتیا ربدیاب و هدشن
 نایبیا رب یدیدج یاهها رو میشاب ندرک هب جت
 . میبابب نآ

 ثاب ردی هدح بس

 .رادوگ یاهملیف شیامنیهمان ربهک میدشربخاب
 نآ تلع و دیسر ناباپهب رندوز زور كب

 « ۲ یهرامش» ملیف شیامنزا یریگ و لج
 شیامن زا یریگ ولج .دوب رادوگ ی هتخاس نیرخآ

 تسا یطبا وض و اهرایعمی راداعبط ملیف كي
 نیا زا یریگ و لج لیالداما .دوش تیاعردیابهک
 «دوبهلش هصالخ «ونروپ» هملک كي رد ملیف
 یکدنا رادوگز | ملیف ككي دروم ردنآنایبهک

 هاگن تاد رد

 .دزاچبر) خرس یاهفرب #
 (نایفاراس . یس

 رم وصخهب هجوت میهاوخب رگا

 نامرهق دض كي
 ی

 یاسمئیس ردونراک كيار

 نایفاراس یاف
۰ 

 | خرس یاهفربسپ میناب نرتسو
 ار  ینتاقبطز ۱ یفیدر نینچ رد

 هک یاهناهب

 انا و دناهداد .یئاکيرما نارگ امنیس
 دناهتف ابیمکحتسم رایسب زیو [تسدهک دننکی م

 ملیفنیا رد

 ی اهنرتسو تسد هی ییایلاتیا

 .دناهدرکن شاهر زوته نوچ

 یاهمدا یههبج هک مينيبیم زین
 ,گنراغ رتگناک كي . تساهدش ضوع هب

 هک یکاپ و فاص تاساصحا اب راطق و كتاب
 ام نامرهق یاحب لهدبمناشن دوخزا

 بوت ٩

 خدوخ « یتریغ رهوش ی و دتسیایم

 هیت ءاهدیشک و یقشهلک رطع اخب نشخ و

 ی شاهدشمگ رسمه تروص

 .د وشیه

 اهمدآنیا یهتشذگ هب مه یاهراشا ملیف

 ۰ یرحب دنا وءدش یغاب یکیارچ هکدراد

 دنعدیم مه تسدهب تسد همه و ...هداوناخ

 دوشاپرب یدادرارق همین ینایاپ" اب ینرتسو ات
 درم نتساخرب زا دنکیم یعس نایفاراسو
 رق كرم هاگترپ هبل رد هک یحورجم

 اب پورضم درب نیمه رط اخب و دژاس هسامح

 خیمرب دوخ یاج زا .ملیف نزا نیقلت
 یف نایچاشامتو دتفایم هارب نز هارمه و

 ترسح و بجصت يرغ ارا نایفا ساق
 دزاس

 نم تم هنوتیمن > ۳۳ با

 (زلوکینكیام) هنگ فارتعا
 ثكبج قبطرب ۰ یاهلاس لیاوارد

 -قثع رطاخب ار ینز دوبن زاجم یسک نوناق

 ۹ ایاهب اکیرما زا یزرو
 دزا دصق تلعره هکنیانودب درب

 .دشابهتشادار

 تلایا ثاب رصید تلاب

 ما ۵

 الی ام

۱.1 1 

 -ن ۰1 ۰
 یدمد ینوئاف تیع وتههس اهباپ رب

 رد هک - تساهدشانن زلوکیت 20 بي

 حرطمنز لب اب درموذنیب كاحشم و بلاج

4 
 .ت سه

ی
ت
 
ِ

 

1 
 ین

 تاذا او لاو
 نكي امامادهدیمرارقفدَه ار

 یضعب هک تسهزین
 یقالخا

 بسا هی زنطاب و نحل دنا وتیمن

 میها وخن رگا هتبلا - دیامنهثارا از یلاوتحم
 رم هک یهباثم یاهراک اب ارنآ

۶ ۰ - ۰ ۰ 5۹ 

 ,مرج «ینایلاتبا قالط» اضرف - میاهدید

 همانزور» هحفص رد هکدوپ ربخنیع نیل

 ۲۵۳۲ هام تتهبدر

۰ 

 ۱ ٩۶ خروم ژیخاتسر

 0 7 رتئیب عالطا یا ربدیاب امو ثوب هدمآ

 ثكی رد رادوگ یاهبلیف شیامن هک میئوگب

 كولناژ زا لیلجع » روظتمب ءژو همانرب

 د ناریا یگنهرف نیجنا تمهدب «رادوگ
 .دوبهتفاب بیترت ناربا دازآ یامنیسوهنارف


